Podrogram „Dary vody“ (program Živá voda)
Umožňuje seniorům strávit čas buď edukačními aktivitami (poznáváním vlastností a důležitosti vody
v praktickém životě, třeba se zaměřením na pitný režim), nebo volnočasovými a pohybovými
aktivitami, jako je výlet k řece či rybníku, pozorování krás přírody, péče o vodní zdroje apod. Nadační
fond Severočeská voda chce podpořit vlastní projekty zařízení pro seniory, které jsou zaměřeny na
vodu jako základní předpoklad života, ale i možnost relaxace a poznání.
Cíl programu: podpora projektů zaměřených na vodu jako základní předpoklad života, ale i možnost
relaxace a poznání
O nadační příspěvek mohou žádat: senioři, seniorské kolektivy (domovy a zařízení dlouhodobé i denní
péče)
Cílové skupiny programu: senioři
Pravidla Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA pro podprogram „Dary vody“
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Základní ustanovení
Posláním a účelem Nadační fondu SEVEROČESKÁ VODA je:
a) podpora projektů vztahujících se k regionu oblasti působnosti Severočeské vodárenské
společnosti a.s. a Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., zejména v severočeském regionu
(předně v Ústeckém kraji a Libereckém kraji), a to zejména v oblasti podpory organizování
vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí, podpory výchovy a vzdělávání mládeže, podpory
projektů obsahující prvek veřejné prospěšnosti;
b) podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tedy činností organizovaných a konaných
dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti aktivitám
konaným ve veřejném zájmu;
c) podpora a organizování setkávání odborníků;
d) podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního prostředí; a
e) šíření osvěty v oblasti ochrany životního prostředí.
Poskytováním pomoci a podporou se rozumí vedle finanční podpory, tedy poskytnutí nadačního
příspěvku, i podpora věcná, dále poradenská a konzultační pomoc v oblasti právní, finanční
a ekonomické.
Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA jsou vypisovány jednotlivé
programy pro poskytování podpory a pomoci jednotlivým projektům v souladu s účelem Nadačního
fondu SEVEROČESKÁ VODA.
Správní rada dne 19. 4. 2022 schválila tato pravidla pro poskytování nadačních příspěvků v rámci
podprogramu „Dary vody“ programu Živá voda.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků v podprogramu „Dary vody“
Nadační příspěvek nelze poskytnout členům správní nebo dozorčí rady, revizorovi, řediteli Nadačního
fondu SEVEROČESKÁ VODA a jeho zaměstnancům.
Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí mít veřejně prospěšný charakter.
Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí být v souladu s posláním a účelem pro který byl
Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA založen.
Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, mohou realizovat fyzické i právnické osoby.
Aktivity a projekty, pro které se žádá podpora, musí být realizovány v příslušném kalendářním roce,
kdy je podána žádost.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.

1.
2.
3.

Žádosti musí obsahovat rozpočet dané aktivity či projektu a popis záměru, pro který je nadační
příspěvek žádán.
Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA umístěným
na webových stránkách Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA www.nfsv.cz v odkazu Pro žadatele.
Nadační příspěvek nemůže být použit na vyplácení mzdových prostředků.

Rozhodování o žádostech o nadační příspěvky
Správní rada na svém zasedání projedná žádost a následně rozhodne o přidělení příspěvku a jeho výši
či zamítnutí žádosti.
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.
Žadatel je vyrozuměn o rozhodnutí správní rady.
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.
Pokud jednání žadatele nebude odpovídat těmto pravidlům, je povinen již vyplacený nadační příspěvek
nebo jeho část vrátit Nadačnímu fondu SEVEROČESKÁ VODA, a to ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne
doručení písemné výzvy Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA. Žadatel je povinen vrátit poskytnutý
nadační příspěvek nebo jeho část rovněž, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut
nebo nedoloží-li vyúčtování užití poskytnutého nadačního příspěvku nebo jeho části nebo odmítne-li
užití poskytnutého nadačního příspěvku nebo jeho části průkazně doložit nebo neumožní-li Nadačnímu
fondu SEVEROČESKÁ VODA přezkoumání užití poskytnutého nadačního příspěvku nebo jeho části.
Smlouva o nadačním příspěvku a povinnosti obdarovaného
O poskytnutí nadačního příspěvku uzavře Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA s žadatelem, jemuž se
nadační příspěvek poskytuje, smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, pokud se Nadační fond
SEVEROČESKÁ VODA nedohodne s příjemcem jinak.
Správní rada Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA může žadatele požádat o doplnění dokumentů
a podkladů, které budou nezbytné pro uzavření smlouvy.
Ve smlouvě musí být uvedeno:
a) Název projektu
b) Účel, k němuž je nadační příspěvek poskytován
c) Výše nadačního příspěvku a způsob jeho čerpání
d) Povinnost žadatele použít nadační příspěvek stanoveným způsobem
e) Povinnost žadatele předložit Nadačnímu fondu SEVEROČESKÁ VODA konečné vyúčtování
a doložit využití finančních prostředků (včetně doložení kopií účetních dokladů a výpisů
z bankovního účtu v případě platby bankovním převodem), a to do 1 měsíce od ukončení
projektu.
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Pokud žadatel návrh smlouvy nepodepíše do 15 kalendářních dní od jejího doručení Nadačním fondem
SEVEROČESKÁ VODA nebo ji odmítne podepsat, pozbývá návrh smlouvy platnosti a správní rada je
oprávněna poskytnout takto nepoužité finanční prostředky jinému žadateli o nadační příspěvek.
Povinností obdarovaného je předložit do jednoho měsíce po ukončení Projektu závěrečnou
zprávu o realizaci Projektu obsahující taktéž závěrečné vyúčtování. Pokyny a formulář závěrečné
zprávy budou k dispozici na webových stránkách dárce.

Ostatní
Správní rada si vyhrazuje možnost rozhodnutím upravit a upřesnit tato pravidla.
Příjemce může požádat písemnou formou správní radu Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA
o změnu účelu využití poskytnutého příspěvku za podmínky, že na změněný účel nebyl v příslušném
kalendářním roce nadační příspěvek schválen nebo poskytnut.
Veškeré změny těchto pravidel musí být schválen správní radou Nadačního fondu SEVEROČESKÁ
VODA.

