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Nadační fond obětem holocaustu  
vyhlašuje mimořádné výběrové řízení v programu 
Budoucnost na podporu kulturních, vzdělávacích 
a podpůrných projektů židovských obcí, spolků 
a organizací.

Grantové kolo je financováno z daru židovské obce v Praze.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. března 2011.

1. Kde může být projekt realizován, trvání projektu
Územní platnost: Česká republika
Maximální délka trvání projektu: od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012.

2. Kdo může žádat o nadační příspěvek
Žádat mohou pouze židovské obce, spolky a organizace.  Židovskou organizací se rozumí ta organizace, která 
sdružuje osoby židovského vyznání, národnosti nebo původu, či ve svých stanovách či statutu má definován účel 
a poslání své činnosti ve smyslu rozvoje židovského života v ČR. 

Fyzické osoby žádat nemohou.

Žadatel může podat jednu žádost o nadační příspěvek.

3. Financování projektu
Nadační fond obětem holocaustu preferuje projekty s vícezdrojovým financováním. 

Žadatel vloží z vlastních či dalších zdrojů nejméně 10 % finančních prostředků na předmětný projekt. Dojde-li 
k úspoře při realizaci projektu, má se za to, že k úspoře došlo v nadačním příspěvku. 

4. Jakou maximální částku lze žádat
NFOH rozdělí v tomto grantovém kole celkem 500 000 Kč. 

Maximální částka nadačního příspěvku na jeden projekt je 70 000 Kč.

5. Postup při podávání žádosti o nadační příspěvek
žádost se podává na předepsaných formulářích NFOH, formuláři žádosti o nadační příspěvek  
a Rozpočtovém formuláři spolu s povinnými přílohami.  

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách NFOH  http://www.fondholocaust.cz.



2 / 3 

Pokud organizace realizuje projekt, který je již podpořen z prostředků NFOH, je nutné transparentně zajistit, aby ne-
docházelo k překrývání nadačních příspěvků. Zjistí-li se kontrolou závěrečné zprávy projektu, že došlo k porušení 
smlouvy o nadačním příspěvku, vyhrazuje si NFOH právo žádat o vrácení nadačního příspěvku dle smlouvy o na-
dačním příspěvku a také o přehodnocení rozhodnutí SR NFOH o udělení nadačního příspěvku na rok 2011-12.

Pokud organizace uvede nepravdivé údaje a nebo zamlčí údaje o dalších zdrojích financování či podaných žádostech 
na daný projekt, může správní rada NFOH přehodnotit výši uděleného nadačního příspěvku, popřípadě jej 
odejmout.

žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:

a)  Formulář žádosti o nadační příspěvek 
2 podepsané originály statutárním zástupcem a 3 kopie

b)  Rozpočtový formulář 
2 podepsané originály statutárním zástupcem a 3 kopie

c) Povinné přílohy:
Pokud jste v roce 2010 obdrželi od NFOH nadační příspěvek a nedošlo z vaší strany ke změnám v povinných 
přílohách nemusíte je dokládat. Namísto toho prosím dodejte čestné prohlášení statutárního zástupce, 
že nedošlo ke změnám.

•	 kopie dokladu o přidělení IČ 

•	 úředně ověřená kopie dokladu o registraci organizace 

•	 úředně ověřená kopie statutu nebo stanov organizace 

•	 kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce 

•	 kopie smlouvy o založení bankovního účtu 

•	  poslední výroční zpráva s finanční zprávou nebo zpráva o ověření účetní uzávěrky auditorem nebo účetní 
závěrka

d) Nepovinné přílohy:
•	 propagační a informační materiály projektu či organizace

•	 fotodokumentace

•	 jiné 

6. Příjem žádostí
Vyplněný formulář žádosti a rozpočtový formulář spolu s povinnými přílohami v příslušném počtu se odevzdává 
osobně nebo poštou.

Datum uzávěrky je posledním možným datem odeslání žádosti z pošty. Všechny žádosti odeslané po této lhůtě 
budou automaticky zamítnuty.

7. Výběr žádostí
Žádosti posuzuje grantová komise jmenovaná správní radou NFOH. Grantová komise předloží správní radě NFOH 
vyhodnocení všech přijatých projektů s návrhem doporučených projektů. Nadační příspěvky uděluje správní rada 
NFOH.

Na příspěvek není právní nárok.
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8. Předpokládaný termín vyrozumění o výsledku výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách NFOH http://www.fondholocaust.cz  
do 31. května 2011.

O výsledku řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni do 30. června 2011. 

9. Po udělení nadačního příspěvku
V případě, že projekt bude vybrán k udělení finanční podpory, uzavře NFOH s příjemcem smlouvu o nadačním 
příspěvku. 

10. Adresa kanceláře Nadačního fondu obětem holocaustu
Žádosti o nadační příspěvek odevzdávejte či zasílejte na:
Nadační fond obětem holocaustu
Legerova 22/1854
120 00 Praha 2

Další informace: 

Marta Malá
ředitelka 
e-mail: mala@fondholocaust.cz 
tel.: 224 261 615, 777 331 937
fax: 224 262 563
http://www.fondholocaust.cz

Andrea Fictumová
koordinátorka programů 
e-mail: fictumova@fondholocaust.cz 
tel.: 224 261 573, 737 905 629
fax: 224 262 563
http://www.fondholocaust.cz


