
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ PROJEKTŮ 

INTEGRAČNÍ GRANT: NA VLASTNÍCH NOHOU NA BEROUNSKU 

 

PRAVIDLA GRANTOVÉ VÝZVY 
V souvislosti s přetrvávajícím konfliktem na Ukrajině a potřebě integrovat ukrajinské občany do 

běžného života v České republice jsme se rozhodli vypsat Integrační grant Na vlastních nohou na 

Berounsku. Cílem grantu je podpora projektů na pomoc rodinám a jedincům, kteří se usadili 

v Berouně a jeho okolí právě v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Darovanou částku 

mohou organizace použít výhradně na projekty spojené s adaptací a integrací ukrajinských občanů na 

Berounsku. Žádat je možné o projekty zrealizované do konce června 2023.  

Je pravděpodobné, že v průběhu roku 2023 Nadace Tipsport zveřejní další grant s podobným účelem 

pro Berounsko.   

 

NA CO LZE ŽÁDAT 
Předmětem výzvy je podpora organizací, které v regionu Berounska vykonávají činnost na podporu 

integrace ukrajinských občanů. Může jít o projekty v oblasti zdravotní a sociální péče, vzdělávání 

a školství, kultury, ekologie, humanitární a charitativní účely apod.  

Konkrétně na: 

• Jazykové kurzy češtiny – koncepční vyučování: 1) dospělých - zejména kurzy pro mírně 

pokročilé a pokročilé, podpora stávajících kurzů pro začátečníky; 2) dětí – zejména doučování 

českého jazyka ve školách.  

• Dětské/adaptační skupiny – podpora existujících a vznik nových skupin, které garantují péči o 

děti v předškolním věku dlouhodobě a pravidelně (na každodenní bázi). 

• Aktivity pro děti a mládež – zaměření na volnočasové aktivity a kluby.   

• Vytvoření a provoz sdílených dílen vybavených například šicími stroji a nářadím pro různá 

řemesla a kutily. 

• Vytvoření a provoz sdílených prostor pro různé profese, například pro kosmetičky 

a kadeřnice. 

• Poradenství a právní konzultace: kontroly smluv, pomoc při rozjezdu podnikání, pomoc se 

zabezpečením dlouhodobého bydlení apod.  

• Další formy dlouhodobé integrační pomoci, které pomohou Ukrajincům se začleněním do 

pracovního procesu a povedou k jejich osamostatnění. 



 
 

Důležité: Grant je určen také na financování nových personálních nákladů, které vznikly nebo 

vzniknou novou situací a v souvislosti s těmito integračními projekty. 

NA CO NELZE ŽÁDAT 

• Na projekty, které lze plně pokrýt ze zdrojů veřejného financování. 

• Na projekty realizované mimo okres Beroun. 

 

MÍSTO VYKONÁVÁNÍ ČINNOSTI 
Okres Beroun – žadatel v něm má sídlo nebo v něm prokazatelně poskytuje služby. 

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT 
O příspěvek z grantového programu může požádat právnická osoba se sídlem v České republice. 
Organizace (1x IČO) je oprávněna podat pouze jednu žádost.  
 

Právní formy žadatele:  • spolek • obecně prospěšná společnost • ústav • příspěvkové organizace • 

církev nebo účelové zařízení registrované církve pro poskytování charitativních služeb • jiné 

právnické osoby 

 

DALŠÍ PODMÍNKY UDĚLENÍ GRANTU 

• Příjemce grantu musí po skončení projektu odevzdat stručnou závěrečnou zprávu, jejíž 
součástí bude také dokumentace z realizace projektu (fotografie, video). 

• Příjemce grantu umožní účast zástupcům Nadace Tipsport na potenciálních akcích konaných 
v rámci podpořeného projektu. 

• Povinností příjemce příspěvku je také povinnost informovat při jakékoli propagaci a 
komunikaci projektu o jeho realizaci za finanční podpory Nadace Tipsport: uvádět tuto 
informaci v textových i grafických materiálech, včetně výroční zprávy, tiskových zpráv, 
příspěvků na sociálních sítích (Facebook, Instagram aj.) a na webu organizace. 
 
 

HARMONOGRAM A VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

Datum vyhlášení výzvy: 31. 8. 2022 

Datum začátku příjmu žádostí: 7. 9. 2022 

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022, žádosti však přijímáme průběžně a naším cílem je 

udělit pomoc co nejdříve.  

Rozhodnutí o udělení finančního daru: průběžně, nejpozději do 11. 10. 2022. 

Čerpání grantu do: 30. 6. 2023 

Celková částka k rozdělení: 2 000 000 Kč 



 
 
Minimální částka: 200 000 Kč 

Maximální částka: 400 000 Kč   

Maximální žádaná částka může být překročena pouze v ojedinělých a dobře odůvodněných 

případech. 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI 
Žádost se zadává přes webové rozhraní Grantys na adrese www.nadacetipsport.grantys.cz do 

ukončení příjmu žádostí dne 30. 9. 2022. 

Povinné přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických souborů. 

Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata. 

 

Povinnými přílohami žádosti jsou: 

- výroční zpráva z roku 2021  

- podepsaná kopie stanov 

- výpis z odpovídajícího rejstříku pro sdružení nebo jiné neziskové organizace, nebo výpis 

z obchodního rejstříku 

 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 
Žádosti budou vyhodnocovány průběžně až do uzávěrky grantového programu dne 30. 9. 2022.  

Nadace Tipsport si vyhrazuje právo předčasně ukončit grantovou výzvu, pokud dřív vyhoví žádostem 

v celkové hodnotě dva milion korun českých. Nadace si také vyhrazuje právo nerozdělit předem 

určenou finanční sumu v plné výši, pokud neshledá podané žádosti dostatečně relevantní.  

O udělení grantové podpory rozhoduje Správní rada Nadace Tipsport. Pro kladné vyhodnocení 

žádosti bude důležitý zejména přínos činnosti organizace pro region, srozumitelnost a potřebnost 

projektu, jeho dopad na cílovou skupinu, způsob využití finančního daru.  

Finanční příspěvek může být poskytnut v nižší než požadované částce. Na poskytnutí grantového 

příspěvku není právní nárok.  

S úspěšnými žadateli bude uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.  

 

DALŠÍ INFORMACE 
Bližší informace poskytne a dotazy zodpoví: 

Světlana Kárová - svetlana.karova@nadacetipsport.cz 

http://www.nadacetipsport.grantys.cz/
mailto:svetlana.karova@nadacetipsport.cz

