Z historie projektu 3P
Iniciátorem Programu „3P“ byla v roce 2008 Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen NROS),
která tak reagovala na situaci neziskových organizací opakovaně řešících problém spojený
s předfinancováním přiznané finanční podpory z veřejných zdrojů. Průzkumem mezi soukromými
bankami NROS zjistila, že banky považují neziskové organizace za vysoce rizikovou klientelu, a proto
jim neposkytují (případně jen vzácně) komerční bankovní úvěry.
NROS se obrátila na Poštovní spořitelnu ČSOB – jednu z mála bank, která občas úvěry neziskovým
organizacím poskytovala a ve spolupráci tak vznikl program, nazvaný „3P“, tedy program překlenovací
pomoci, jehož podstatou je poskytování nekomerčních NNP neziskovým organizacím. Jako třetí aktér
vstoupila do programu americká nadace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, která
poskytla NROS finanční prostředky nutné k administraci tohoto programu v rámci pilotního projektu.
Spolupráci s NROS Poštovní spořitelna ukončila na konci roku 2012, od roku 2013 už realizovala NROS
Program překlenovací pomoci sama.

Statistika programu
NNP využily neziskové organizace na předfinancování projektů, které byly podpořeny především
z evropských zdrojů:
výše NNP poskytnutých na projekty podpořené ze zdrojů
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Poskytnuty byly NNP do všech krajů České republiky:
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Podpořeny byly projekty především v rámci sociálních služeb a vzdělávání:
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V rámci programu žádaly o překlenovací pomoc právnické typy neziskových organizací, a to především
spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a zapsané ústavy.
Důvodem žádostí o NNP byla potřeba neziskové organizace předfinancovat projekt, který by jinak
nemohl být realizován, např. smluvně dohodnutá dotace nebo průběžné splátky dotace byly vypláceny
s několikaměsíčním zpožděním, projekt bylo třeba stoprocentně předfinancovat, zádržné bylo
vyplaceno až po konečném vypořádání projektu.

Požadovány byly NNP o d 200 tis. do 1,5 mil. Kč na dobu od tří do 12 měsíců, v odůvodněných případech
existovala možnost prodloužení termínu splatnosti.
Přestože na začátku realizace programu panovaly ze strany NROS obavy ohledně splácení NNP,
v průběhu 12 let se ukázala vysoká profesionalita, stabilita a finanční spolehlivost neziskových
organizací v České republice. Všechny poskytnuté NNP byly ze strany neziskových organizací
stoprocentně vráceny. Všem příjemců NNP děkujeme za spolupráci.

Vyjádření příjemců návratného nadačního příspěvku:

2013
Program “3P” je pro nás velkou pomocí, protože nám opakovaně umožnil - a stále pomáhá za velmi přátelských podmínek s předfinancováním (poslední splátky) grantu a tím s
překlenutím dlouhých měsíců cash flow problémů. Jde o dobu mezi utracením posledních korun
z našeho tříletého, několikamilionového evropského projektu na podporu povědomí o globální
rozvojové problematice. Projekt jako tento jsou základem financování celé organizace.
Nicméně Europaid (dříve DG Aidco) si ponechává 10% grantu, dokud není schválena
závěrečná zpráva z tohoto projektu.
V prvních letech naší činnosti na našem trhu nebyl k dispozici žádný finanční produkt pro
operativní financování neziskových organizací. Dnes už nám naše banka sice nabízí
kontokorentní úvěr, ale za mnohem vyšší cenu, přísnějších podmínek a v kratším časovém
horizontu.
Troufám si tvrdit, že bez Programu “3P” bychom museli mnohem více rozmýšlet, zda se vůbec
přihlásit do podobných větších evropských projektů, ačkoliv nám nabízejí velmi cenné zdroje
pro naši práci. A nejen nám. České republice přinášejí nejen chybějící globální povědomí, ale
i pracovní místa a nemalé daňové prostředky.
Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

2014
Příspěvek z Programu překlenovací pomoci nám umožnil hladce a bez finančních problémů dokončit
náročný projekt Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky s rozpočtem přes 12 milionů Kč. Nejvíce jsme
ocenili jednoduchost podání žádosti, rychlé vyřízení a velmi výhodné podmínky poskytnutí půjčky. Pro
malou neziskovku, jako je ta naše, jde o zcela klíčovou pomoc.
Helena Burianová, Labyrint Brno, o.s.

2015
Dělat neziskovou, dobrou a novou věc není samozřejmé ani jednoduché. Amelie, z.s. již téměř 10 let
nabízí odbornou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Za tu dobu si
vybudovala určité místo, pomohla stovkám osob. Nedá se říci, že by se jednalo o skupinu amatérů, kteří
nabízí bezhlavě dobro - naopak, dlouhodobě se daří udržovat a rozvíjet klíčové projekty a to i přes
turbulentní prostředí financování neziskových organizací. Přesto by pravděpodobně bez pomoci
překlenovací podpory “3P” Amelie v roce 2015 byla nucena neplnit své finanční závazky asi po dobu
dvou měsíců. Jsme velmi rádi, že “3P” existuje a dává alternativu neziskovým organizacím. Nemuseli
jsme tak řešit následky velkého výkyvu v cashflow a Amelie dále pokračuje v plnění svého poslání a cílů
“bez ztráty kytičky". Děkujeme.
Michaela Čadková Svejkovská, AMELIE
2016
Jako ředitel neziskové organizace si velmi dobře uvědomuji, jak obtížné je zajistit financování aktivit
organizace. Nejde pouze o to získat dostatečný finanční obnos na pokrytí všech potřebných nákladů na
realizaci našich služeb; což bývá obtížné, problém je rovněž nepravidelnost příjmů v průběhu dotačního
cyklu. Naše organizace je financována z převážné části z veřejných zdrojů na základě jednoletých
dotací/grantů. Každý rok na podzim podáváme žádosti o dotace na rok následující. Pokud je našim
žádostem vyhověno a ze strany dané instituce je rozhodnuto o přidělení dotace (informace o tomto
rozhodnutí často přichází až začátkem roku), reálně jsou první finanční prostředky vyplaceny až koncem
úvodního čtvrtletí roku. Jedná se navíc často pouze o část zdrojů celého rozpočtu organizace. Vzhledem
k existujícímu systému financování je tak organizace v prvních 2 – 3 měsících roku bez finančních
prostředků. Tato skutečnost na mě, jako ředitele organizace, klade palčivou otázku, jak zabezpečit
vyplacení mezd pro 20 zaměstnanců a jak pokrýt nezbytné provozní náklady.

V této souvislosti je pro mě existence Programu 3P, který realizuje Nadace rozvoje občanské
společnosti, neocenitelnou a jedinečnou pomocí. Díky návratnému nadačnímu příspěvku můžeme
překlenout toto náročné období před vyplacením prostředků. Této možnosti jsme využili už opakovaně
a představuje pro nás bez zveličování otázku bytí a nebytí. V počátku existence naší organizace jsme
byli schopni finančně překlenout toto období z vlastních zdrojů, jak ale organizace rostla a
profesionalizovala se, zvětšovaly se i nezbytné měsíční náklady, bez kterých nemohla fungovat. Banky
nás hodnotily jako „neúvěrovatelné“ – bez majetku, bez dostatečných zisků. Dokázal jsem se domluvit
s částí dodavatelů na posečkání s platbou za dodaný materiál/služby, existuje ale stále skupina, která
jednoduše nepočká. Protože si silně uvědomuji, že naším největším kapitálem jsou lidské zdroje,
nedokáži rovněž akceptovat situaci, kdy by organizace nevyplatila mzdu svým pracovníkům. Díky
Programu 3P k tomu opět nemuselo dojít a já jsem za to moc vděčný.
Mgr. Vojtěch Janouškovec, PROGRESSIVE o.p.s.

2017
Program 3P byl pro nás velkou úlevou a pomocí. Usnadnil nám získat finanční prostředky na
předfinancování projektu z Norských fondů, který naší organizaci pomohl nastartovat podpůrné služby
pro popálené pacienty. Z počátku jsme měli obavy, zda do programu jít, zda má smysl o podporu žádat,
protože nesplňujeme několik kritérií. Ale podpora a pomoc ze strany Nadace NROS byla tak velká, že
veškeré naše obavy byly zažehnány a dnes jsme moc rádi, že jsme do programu 3P šli.
Jana Lacinová, Popálky o.p.s.
2018
Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti za možnost využití návratného nadačního příspěvku ve
výši 1.000.000,-- Kč. Díky této překlenovací pomoci programu 3P jsme mohli v rámci projektu IROP
s názvem „Zefektivnění poskytování terénních služeb rodinám s dětmi s poruchami autistického
spektra, poruchami komunikace a sociální interakce na území Pardubického kraje“ nakoupit 4 služební
automobily pro naše 3 sociální služby.
Velké díky za rychlé a milé jednání, pomoc a podporu při zpracování projektu a následném vyúčtování.
Jsme rádi, že existuje možnost k předfinancování projektů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů!
S úctou pracovníci Rodinného Integračního Centra z.s.
2019
Rádi bychom poděkovali Nadaci rozvoje občanské společnosti za možnost využít v rámci Programu 3 P
návratného nadačního příspěvku. Pro Centrum LOCIKA to byla v tomto roce pomoc opravdu zásadní.
Díky ní jsme totiž mohli kontinuálně pomáhat dětem a jejich rodinách ohroženým domácím násilím v
době, kdy poptávka po našich službách roste a my se neustále snažíme navyšovat kapacitu. Kdo se ocitl
někdy v podobné situaci, dokáže tak jako my ocenit možnost předfinancování projektů, které byly
podpořeny z veřejných zdrojů.
Ještě jednou moc díky!
Petra Wünschová, Centrum LOCIKA
2020
Roky jsme předfinancování našich beskydských projektů, a to i těch velkých, zvládali víceméně v rámci
svého cash-flow díky překryvu různých projektů. Teď to poprvé úplně nevycházelo, tak jsme si chtěli
půjčit. Účet máme už 20 let u stejné banky, takže ta nás má dokonale přečtené. Ví, že máme dobrou
platební morálku a že za celou dobu jsme nebyli v problémech. A pak, když tam přijdete, slyšíte, že
historie super, smlouva o dotaci taky, „kdybyste byli komerčním subjektem, není problém, ale jste
nezisková organizace, nevejdete se do tabulek, takže pardon“. Před těmi 20 lety to tak bývalo, dnes to
docela překvapí. Za téhle situace je NROS a jeho „návratný nadační příspěvek“ (čili půjčka) dobrým
řešením. Celkem jasné podmínky, dopředu víte, kolik vás to bude stát, rychlé a korektní jednání. Díky.
Vojtěch Bajer, ČSOP Salamandr

