Zaměstnanecký grantový program
PRAVIDLA GRANTOVÉ VÝZVY

Zaměstnanecký grantový program Nadace Tipsport je zaměřený na podporu neziskových
organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci skupiny
Tipsport a ke kterým mají vztah. Dvakrát do roka mohou do grantového řízení doporučit
organizaci dle svého výběru a získat pro ni až 30 000 korun.
Projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na životní
prostředí, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, zdravotnictví,
kulturu, amatérský sport nebo činnost zájmových organizací (např. dobrovolní hasiči,
zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci skupiny Tipsport sami aktivně angažují.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM
Žadatelem o příspěvek je nezisková organizace zapsaná v rejstříku neziskových organizací,
kterou doporučí zaměstnanec skupiny Tipsport (doporučitel). Přihlášku vyplňuje nezisková
organizace. Zaměstnanec skupiny Tipsport i nezisková organizace musí společně podepsat
Prohlášení doporučitele a neziskové organizace.
Příjemcem nadačního příspěvku je samotná organizace, právnická osoba se sídlem v České
republice, ve které se dobrovolně angažuje zaměstnanec (nebo zaměstnanci) holdingu
Tipsport a která splňuje kritéria dané Podmínkami grantového řízení.
Každý zaměstnanec skupiny Tipsport může v rámci jednoho kola Zaměstnaneckého
grantového programu doporučit jednu neziskovou organizaci. Každá nezisková organizace
může v rámci jednoho kola Zaměstnaneckého grantového programu podat jednu žádost.

TERMÍN A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Datum vyhlášení výzvy: 18. 2. 2022
Příjem žádostí od neziskových organizací: 18. 2. – 4. 4. 2022
Kontrola grantových žádostí a zařazení do zaměstnanecké ankety: 5. 4. – 11. 4. 2022
Hlasování zaměstnanců: 12. 4. – 21. 4. 2022
Výsledky hlasování do: 25. 4. 2022

ČERPÁNÍ GRANTU:
S čerpáním grantu můžete počítat do 2 týdnů od výsledku hlasování. Hraniční termín pro
vyčerpání finančních prostředků je 11. 11. 2022. Závěrečnou zprávu nám následně zašlete
do 11. 12. 2022.

CELKOVÁ ČÁSTKA K ROZDĚLENÍ V PRVNÍM KOLE GRANTU:
180 000 Kč

MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA PRO JEDNU ORGANIZACI:
30 000 Kč

POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ A VÝBĚR PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ
Nadace Tipsport prověří splnění grantových kritérií všech žádostí. Následně všechny
žádosti, které kritéria splňují, zahrne do zaměstnanecké ankety – hlasování zaměstnanců. O
udělení podpory pro projekty budou hlasovat přímo zaměstnanci holdingu Tipsport. Grantová
podpora bude udělena šesti projektům s nejvyšším počtem zaměstnaneckých hlasů.
V případě, že nastane v hlasování na šestém místě remíza, rozhodne mezi těmito projekty
Správní rada Nadace Tipsport.
Pokud součet požadovaných finančních příspěvků bude menší než 180 000 Kč, může
Správní rada Nadace Tipsport rozhodnout o udělení příspěvku i žadateli, který se umístil na
dalším místě.
V případě, že celkový počet žádostí, které splnily grantová kritéria, nebude vyšší, než 6,
dostanou podporu všechny tyto žádosti.
Pokud bude celkový počet žádostí, které splnily grantová kritéria vyšší, než 25,
zaměstnanecké hlasování bude nahrazeno losováním ze všech těchto žádostí.
Žadatel bude o výsledku informován nejpozději do 5 dnů od výsledku ankety/losování.
Grantová kritéria pro zahrnutí projektu do hlasování:
1. Zaslání řádně vyplněné grantové přihlášky spolu s dodanými povinnými přílohami
v řádném termínu Příjmu žádostí.
2. Veřejně prospěšný cíl projektu a jasně formulované cíle projektu.
3. Aktivní spolupráce zaměstnance skupiny Tipsport a neziskové organizace, kterou do
výzvy doporučuje.
4. Neziskový statut organizace, která o podporu žádá. Organizace musí být zapsána
v rejstříku neziskových organizací.
5. Organizace nedostala podporu od Nadace Tipsport v uplynulém roce.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Administrátorem Zaměstnaneckého grantového programu je Nadace Tipsport.
Podání žádosti probíhá online na adrese www.nadacetipsport.grantys.cz, kde Nezisková
organizace zde vyplní žádost o Zaměstnanecký grant. Nedílnou součástí žádosti jsou
povinné přílohy (Prohlášení doporučitele a neziskové organizace, fotografie projektu) a
doporučení zaměstnance skupiny Tipsport.
Podmínkou přijetí do grantového řízení je podání žádosti nejpozději v den ukončení
grantového řízení.

