PURKYŇOVA NADACE se sídlem Slatina 11, 410 02 Lovosice 2 vyhlašuje VI. kolo
otevřeného grantového řízení pro výnos z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF)
v programu PAMÁTKY A OBČANÉ
Grantové řízení je určeno pro občanské iniciativy usilující o záchranu nemovité
kulturní památky nebo historicky, architektonicky hodnotné nemovitosti. Grantového řízení se
mohou zúčastnit nadace a nadační fondy (zákon 227/97 Sb.), které nejsou příjemcem
prostředků z NIF, občanská sdružení založená dle zákona 83/90 Sb., obecně prospěšné
společnosti (zákon 248/95 Sb.) a církevně právnické osoby dle zákona 3/2002 Sb..
Pro demonstraci příkladu jakého charakteru projekty mohou být podpořeny, je možné
seznámit se s příkladnými vzory projektů podpořených PURKYŇOVOU NADACÍ
v uplynulém období. Prostředky z nadačních příspěvků poskytnutých PURKYŇOVOU
NADACÍ úspěšným uchazečům z VI. grantového řízení jsou určeny především na provoz
občanské iniciativy, tzn. běžné provozní náklady (cestovné, poštovné, komunikační náklady,
organizování donátorských akcí atd.), dále na projekty, studie, průzkumy, odborné posudky
atd. Hlavním účelem podpory je zajistit existenci a provoz občanské iniciativy. Prostředky je
ale možné použít i na stavební práce prováděné za účelem záchrany nemovité kulturní
památky.
Vzory občanských iniciativ:
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Studencem,
www.podstudencem.cz, kapličky a podobné menší stavby viz Občanské sdružení Zderaz,
www.zderaz.unas.cz, kostely a podobné stavby viz Za záchranu kostela sv. Jiljí, občanské
sdružení, www.kostelsvjilji.cz, hrady, zámky, kláštery a podobné stavby viz Občanské
sdružení Klášter Chotěšov, www.klasterchotesov.cz a Občanské sdružení pro záchranu hradu
Kostomlaty, www.hradkostomlaty.cz .
Předpokládaná výše prvního nadačního příspěvku je 20 až 100 tis. Kč. Po seznámení
se s úspěšným projektem na místě po prvním nadačním příspěvku je možno podporu
prodloužit o několik následujících nadačních příspěvků.
Přihlášky do otevřeného grantového řízení sestavte na jednu stranu A4, kde budou
uvedeny statutární a kontaktní údaje a stručný popis projektu, tzn. kdo je majitel, právní vazba
občanské iniciativy na majitele, max. 10 řádků popisu nemovité památky, na kterou budou
prostředky použity, předpokládaný harmonogram záchrany, iniciativa nebo vztah k ostatním
donátorům a zejména k obci. Teprve úspěšné projekty budou dokládat potřebné doklady pro
sestavení smlouvy pro nadační příspěvek z NIF. Zde upozorňujeme na nezbytný soulad
stanov nebo statutu s právní legitimací statutárního zástupce, právně platný dokument o
vztahu občanské iniciativy a majitele nemovitosti, atd.
VI. grantové kolo otevřeného grantového řízení na výnos prostředků z nadačního
investičního fondu (NIF) se vyhlašuje k 31.5.2011 s termínem podání přihlášek do 30.9.2011.
Výsledky budou vyhlášeny do 30.11.2011 písemně všem podaným přihláškám a na
internetových stránkách PURKYŇOVY NADACE. Úspěšní žadatelé doloží následně do
15.12.2011 potřebné statutární a právní dokumenty tak, aby do 31.12.2011 mohla
PURKYŇOVA NADACE odeslat návrh smlouvy o nadačním příspěvku z NIFu pro rok 2012
(případně i déle).
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