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PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

1. Poslání 

Posláním Nadace Racek je efektivně a smysluplně podporovat činnost organizací a jednotlivců, 
která vychází z tradičních křesťanských hodnot a to finančně, konzultací, radou, případně realizací 
vlastních programů. Dále pak usilovat o kvalitní správu nadace, která přináší rozvoj stability, růst síly 
a tím zvyšování kvality a objemu podpory druhých. 

2. Poskytování nadačních příspěvků 

1. Nadace poskytuje nadační příspěvky z výnosů nadačního jmění v rámci jednotlivých veřejných kol, 

které vyhlašuje 1-2 x ročně. 

2. Nadace poskytuje nadační příspěvky v rámci Programu Partnerství a dalších vlastních a 

mimořádných programů. 

3. Kdo může žádat o nadační příspěvek 

 spolky a ústavy,  

 obecně prospěšné společnosti, 

 církevní právnické osoby, 

 školské právnické osoby a školská zařízení,  

 jiné organizace a jednotlivci, kteří se ztotožňují s posláním nadace.  

Nadace nepodporuje politické strany a hnutí. 

4. Podporované oblasti 

1. Nadace na základě svého poslání podporuje zejména tyto oblasti: 

 práce s dětmi a mládeží, 
 sociální, zdravotní, charitativní a humanitární práce, 
 hudební, filmová, knižní tvorba a jiné mediální činnosti,  
 vzdělávání.  

2. V jednotlivých vyhlášených kolech rozdělování nadačních příspěvků bude definováno, které oblasti 

budou podpořeny. 

5. Podmínky žádosti o nadační příspěvek 

1. Nadační příspěvek může být poskytnut až do výše 70 % nákladů na projekt. 

2. Nadacím a nadačním fondům lze poskytnout příspěvek pouze za předpokladu 100 % použití pro 

třetí osobu. 

3. O nadační příspěvek lze žádat opakovaně, pokud žadatel řádně plní smluvní podmínky (termíny, 

řádné vyúčtování, propagace nadace,…). 

4. Žádost se podává v českém jazyce na formulářích Nadace RACEK v elektronické podobě zaslané 

emailem. 

5. Nadace poskytuje po předchozí dohodě bezplatné konzultace. 
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6. K originálu žádosti se přikládají následující dokumenty:  
 

o Přílohy žádosti - podrobný popis projektu a rozpočet projektu,  
o Statut / stanovy, popř. doklad o registraci (kopie)  
o Doklad o přidělení identifikačního čísla organizace, pokud není součástí statutu (kopie) 
o Přehled o hospodaření nebo výroční zprávy za 3 poslední zúčtovací období  

poznámka:  V případě, že organizace existuje kratší dobu, zašle tyto podklady za dobu 
své existence 

o Doporučení, případně jiná vyjádření 
 

6. Hodnocení projektu 

1. Projekty hodnotí správní rada Nadace Racek.  

2. Žadatelé jsou o výsledku vyrozuměni poštou nebo emailem. 

3. Správní rada má právo vyžádat si doplňující informace. 

4. Nadace může vyslat svého zástupce k osobní návštěvě žadatele za účelem seznámení s projektem. 

5. Projekt bude posuzován na základě těchto kritérií: 

 přínos pro poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot, 

 přínos pro cílovou skupinu, 

 jasně definované cíle a výsledky projektu, 

 celkové zpracování projektu, srozumitelnost, udržitelnost projektu, přehlednost, 

 zkušenosti, samostatnost a životaschopnost žadatele, 

 rozpočet projektu, efektivnost a úspornost nákladů, 

 profesionální předpoklady řešitelů projektu a jejich spolupracovníků, 

 schopnost žadatele spolupracovat s dalšími subjekty, 

 řádné vyúčtování předcházejících nadačních příspěvků, 

 prezentace Nadace RACEK jako poskytovatele nadačních příspěvků. 

7. Smluvní podmínky 

1. V případě kladného posouzení projektu uzavře nadace s žadatelem smlouvu o poskytnutí nadačního 

příspěvku s přesným vymezením účelu nadačního příspěvku. 

2. Žadatel předkládá nadaci závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně vyúčtování v řádném 

termínu. 

3. Žadatel, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen jej použít v souladu se smluvními 

podmínkami; jinak je povinen tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené nadací. 

4. Správní rada může vyslat svého zástupce k osobní návštěvě žadatele. 

5. Žadatel prezentuje Nadaci RACEK jako poskytovatele nadačních příspěvků. 

 


