
 

         „Vaše síly a naše voda pomáhají společně“  

         Pravidla pro poskytování příspěvků pro jednotlivé projekty 

 

 

1. Program je určen výhradně pro žadatele z řad zaměstnanců společností Severočeská vodárenská společnost 

a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská servisní a.s. a Mateotech s.r.o. 

2. Podpořit je možné pouze a právě aktivity a projekty, kterých se aktivně a dobrovolnicky účastní zaměstnanci 

společností uvedených v bodu 1.  

3. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí mít veřejně prospěšný charakter.  

4. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, mohou realizovat fyzické i právnické osoby.   

5. Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí být realizovány v příslušném kalendářním roce tedy do 

31. 12. 2020. 

6. Maximální výše podpory jednotlivé aktivity či projektu je 50 tisíc Kč.  

7. Žádosti musí obsahovat rozpočet dané aktivity či projektu a popis záměru, pro který je nadační příspěvek 

žádán. 

8. Požadovaný příspěvek nemůže být určen pro vyplácení mzdových prostředků. 

9. Žádosti musí být podány elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře Nadačního fondu 

Severočeská voda, který je k dispozici od 10. 1. 2020 na www.nfsv.cz.  

10. Uzávěrka pro podání žádostí je 10. března 2020. 

Rozhodování o přidělení nadačních příspěvků 

- Po uzávěrce přijímání žádostí, správní rada Nadačního fondu Severočeská voda rozhodne o výběru projektů, 

kterým bude poskytnut nadační příspěvek.    

- Oficiální výsledky výběrového řízení schválené správní radou Nadačního fondu Severočeská voda budou 

zveřejněny na Intranetech společností SVS a SčVK do 27. března 2020.  

- Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady Nadačního fondu 

Severočeská voda.  

- Správní rada může rozhodnout o podpoře pouze části aktivity či projektu.  

- Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Důvody neposkytnutí nadačního příspěvku se 

žadatelům nesdělují.  

- Rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Severočeská voda je konečné a nelze se proti němu odvolat.  

Kontrola použití a evidence nadačního příspěvku 

Nadační fond Severočeská voda je oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití poskytnutého nadačního 

příspěvku. Žadatel je povinen za tímto účelem umožnit Nadačnímu fondu Severočeská voda přezkoumat užití 

poskytnutého příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace žadatele nebo na základě požádání prokázat 

Nadačnímu fondu Severočeská voda, k jakému účelu byl poskytnutý nadační příspěvek použit.  

Závěrečná zpráva 

Žadatel, který získá nadační příspěvek, je povinen dle čl. III. odst. 2 darovací smlouvy předložit závěrečnou zprávu o 

realizaci projektu a to do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu, nejpozději do 31. 1. 2021. Více informací o 

závěrečné zprávě najdete přímo ve formuláři Závěrečná zpráva.  


