
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
 

 

Grantová pravidla  
 

 

O výši konkrétních grantů rozhoduje dle platného statutu Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, 

Správní rada Nadace. 

 

Zaměření grantu: 

pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně 

postižené v Jablonci nad Nisou. 

 

Příjemci grantu: 

granty budou poskytnuty na konkrétní, v žádosti specifikované projekty organizacím a institucím, 

které poskytují péči na území města Jablonec nad Nisou 

 

Žádost o poskytnutí grantu: 

mohou podat spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace 

příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace,  

 

Forma žádosti o grant: 

pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvláštní formuláře. Žádost o grant musí být písemná a 

podaná v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vyhotovení. 

 

 Nutno přiložit doklad o platné registraci žadatele (doložení sídla v Jablonci nad Nisou). 

 Na požadované grantové prostředky (cíle) předložit projekt popisující věcné využití a účel 

pořízení zdravotnické techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizovací cenu, 

rozpočet s uvedením objemu vlastních případně dalších vložených prostředků, popis 

dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.   

     

            Harmonogram: 

 

 vyhlášení výběrového řízení do 30. 6. 

 vyhodnocení uchazečů řízení do 30. 9. 

 finanční částku rozdělit vyhodnoceným do 31. 12.      

 žádosti o grant se přijímají vždy v termínu do 31. srpna na adresu sídla Nadace, 

 zveřejnění grantových pravidel v Jabloneckém měsíčníku, červen  

umístění na internetových stránkách Nadace, červen 

 

Závěr: 

 

 Subjekt, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen jej použít jen k účelu, ke 

kterému byl poskytnut, jinak je povinen tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené 

správní radou Nadace. 

 Subjekt, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen na požádání Nadace prokázat, 

jakým způsobem a k jakému účelu byl užit. 

 Výjimku z podmínek, za nichž se poskytuje nadační příspěvek, může učinit jen správní rada 

svým jednomyslným rozhodnutím.  

 

 Členům orgánů Nadace nelze nadační příspěvek poskytnout. 

 

 

 

 

Ing. Petr Beitl 

          Předseda Správní rady 

         Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou        


