
Základní informace o projektu 
Výzva 

Z nabídky vyberte. 

Název projektu 

Uveďte krátký název projektu  

 

Anotace 

Uveďte, jakým způsobem pandemie Covid 19 negativně ovlivnila vaši činnost a jak by byla 

ohrožena další vaše činnost. 

 

 

Cílová skupina 

Uveďte cílovou skupiny, pro kterou poskytuje vaše organizace služby.  

 

Velikost cílové skupiny 

Uveďte počet klientů vaší NNO.  

 

Na co využijete nadační příspěvek 

Uveďte, jak bude použit nadační příspěvek. Jak to pomůže ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19.  

 

Místo realizace - okres 

Vyberte okres, ve kterém budete projekt realizovat.  

Add 

Rozsah působnosti 

Z nabídky vyberte, jak velké území ovlivní realizace vašeho projektu. 

 

Celkové náklady projektu. 

Není relevantní. Nevyplňujte. 



 

Požadovaná výše nadačního příspěvku 

Uveďte požadovanou výši nadačního příspěvku.  

 

Spolufinancování projektu 

Není relevantní. Nevyplňujte. 

 

Dobrovolníci. 

Zapojují se do činnosti vaši NNO dobrovolníci. Pokud ano, popište jak a kolik. 

Odkaz na výroční zprávu 

 

Uveďte přímý odkaz na Výroční zprávu. 

Email kontaktní osoby 

 

Telefon kontaktní osoby 

 

Příloha - Rozšiřující informace 

Přiložte přílohu Rozšiřující informace.  

Příloha - Rozpočet 

Přiložte přílohu Rozpočet.  

Příloha - Volitelné 

Přiložte další relevantní přílohy vztahující se k projektu dle pravidel. 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Souhlasím se zařazením poskytnutých osobních údajů do grantové databáze Nadace rozvoje 

občanské společnosti a jejich dalším zpracováním Nadací za účelem vyhodnocení žádosti o 

nadační příspěvek, a to do odvolání mého souhlasu. Veškerá osobní data budou chráněna v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 



NROS byla zaregistrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00000883/001 

dne 14. 2. 2001. 

Čestné prohlášení o žadateli 

Na majetek žádající NNO nebyl prohlášen konkurz, nebylo potvrzené nucené vyrovnání, 

eventuálně nebyl zamítnut návrh na prohlášení pro nedostatek majetku. Proti žádající NNO 

není veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Žádající NNO má splněné veškeré 

závazky související s úhradou příspěvku zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a 

daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů. 

Čestné prohlášení o projektu: 

Prohlašuji, že všechny informace poskytnuté v žádosti jsou pravdivé. 

Souhlasím s podmínkami a pravidly programu, které jsem si přečetl. 

ID Žádosti 

Nevyplňujte, vyplňuje se automaticky.  

 

 


