
SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV
Obecné podmínky grantového programu pro rok 2018

Cíl programu:
Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a 
humanitárních služeb. 

Způsob realizace: 

Grantový program Společně za úsměv bude v roce 2018 rozšířen o veřejnou sbírku 
Společně za úsměv.

Vyhlašovatel: 
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
sídlo: Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
IČO: 00032212
družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl Dr XVIII, vložka 352

Náklady programu: 
Celková částka určená na projekt z grantového programu Společně za úsměv společnosti 
Konzum pro rok 2018 činí 100 000 Kč,
(slovy: jednostotisíc korun českých).

Pro rok 2018 bude poskytnuta na podporu jednotlivých grantů společností Konzum částka 
100 000  Kč  a  bude  rozdělena  v poměru,  jak  dané  projekty  podpoří  donátoři  formou 
dárcovských  kuponů  v  rámci  veřejné  sbírky  Společně  za  úsměv  (hodnota  jednoho 
dárcovského kuponu je 30,- Kč). 

Zahájení grantového projektu: 
11. 9. 2018

Termín uzávěrek žádostí: 
25. 9. 2018

Zahájení veřejné sbírky: 
8. 10. 2018

Uzavření veřejné sbírky:
Veřejná  sbírka  se uzavře  k  31.  12.  2018.  Na  základě  výsledků  veřejné  sbírky se  mezi 
neziskovky rozdělí i částka od společnosti Konzum ve výši 100 000 Kč. 

Přerozdělování částky 100 000 od společnosti KONZUM: 

Účast v grantovém programu Společně za úsměv v roce 2018:
Ve veřejné sbírce Společně za úsměv může být v roce 2018 účastno max. 30 neziskových 
organizací  z regionu.  V  případě  většího  množství  žadatelů  bude  komisí  složenou  ze 
zástupců vyhlašovatele vybráno 30 organizací.  Jednotlivé žádosti a projekty bude komise 
posuzovat tak, aby skutečně podporovaly sociální neziskové aktivity v regionu. V případě, že 
komise schválí vhodnost projektu, postupuje tento do grantového programu a veřejné sbírky. 
Každá organizace může přihlásit pouze jeden projekt.



Rozhodnutí komise o výběru projektů je konečné.

Jak budou rozdělovány prostředky grantového programu Společně za úsměv

Veřejná  sbírka  a  preference  zákazníků  rozhodnou,  které  z  max.  30 projektů  jsou 
zákazníkům sympatické a na které projekty svým dárcovským kuponem přispějí. Společnost 
Konzum pak dle stejných poměrů, jak je zákazníci obdarovali svými dárcovskými kupony, 
přispěje dané neziskové organizaci i z vlastního grantu Konzumu.

Podmínky pro zapojení do grantového programu Společně za úsměv:

Žadatel (organizace) musí splňovat následující kritéria a podmínky:

 být  nezisková organizace  s regionální působností  na Orlickoústecku,  Rychnovsku, 
Náchodsku,  příp.  Svitavsku,  působící  v oblasti  sociální  integrace  a  poskytování 
sociálních služeb a humanitárních služeb,

 být přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu a nepůsobit jako prostředník pro 
získání grantu třetí osobou,

 mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna kontinuita projektu po 
celou dobu jeho trvání a v případě nutnosti projekt samofinancovat,

 mít  zkušenosti  a  způsobilost  řídit  rozsáhlou  škálu  činností  odpovídající  velikosti 
projektu, pro který se grant žádá.

Potenciální Žadatelé nejsou oprávněni k účasti v grantovém programu, ani k získání grantu, 
jestliže:

 jsou  v konkursu,  insolvenci  nebo  v likvidaci,  mají  své  záležitosti  spravovány 
prostřednictvím soudů,  vstoupili  do  jednání  o  uspořádání  dluhů  se  svými  věřiteli, 
pozastavili  své  činnosti  anebo  jsou  v nějaké  analogické  situaci  vznikající 
z podobného postupu stanoveného celostátní legislativou nebo směrnicemi,

 dopustili  se vážného zkreslení předaných informací požadovaných Vyhlašovatelem 
grantu. 

Podmínky grantového programu: 

 Počet vybraných projektů:  grantového programu  a veřejné sbírky se může účastnit 
maximálně 30 neziskových organizací z regionu.

 Trvání: trvání veřejné sbírky bude ukončeno k 31. 12. 2018. Následně do 31. 1. 2019 
budou rozděleny prostředky z grantového programu společnosti Konzum a veřejné 
sbírky.  Vyúčtování  musí  být  danými  obdarovanými  organizacemi  provedeno 
nejpozději do 30. 6. 2019.

 Územní vymezení:  finanční  podpora se týká všech projektů, jejichž výsledky budou 
realizovány na území Orlickoústecka, Rychnovska, Náchodska a Svitavska.

Uznatelné náklady:

V souladu s platnými podmínkami Vyhlašovatele lze do uznatelných nákladů zahrnout pouze 
náklady, které přímo souvisejí s projektovou přípravou.

Aby mohly být náklady považovány v kontextu programu za uznatelné, musí být:



 vynakládány v souladu s podmínkami pro poskytování  grantu,  vyhovovat  zásadám 
zdravého finančního řízení, především efektivnosti (získané hodnoty musí odpovídat 
vynaloženým finančním prostředkům) a hospodárnosti.

 skutečně vynaloženy,  zachyceny  v účetnictví  na  účetních dokladech  příjemce,  být 
identifikovatelné a ověřitelné.

Neuznatelné náklady:

Do celkových nákladů na projekt nelze zahrnout:

 mzdové a ostatní osobní náklady,

 dříve nakoupený a vyfakturovaný materiál nebo služby před dnem nabytí  účinnosti 
Smlouvy o udělení grantu,

 koupi obchodních podílů obchodních společností a dalších cenných papírů,

 celní a správní poplatky,

 splátky půjček,

 vlastní daně a DPH (platí pouze pro plátce DPH),

 náklady na umělecká díla, reprezentaci a kancelářské potřeby,

 náklady  na  poradenské  služby,  které  mají  charakter  trvalého  či  pravidelného 
poradenství a vztahují se k běžným provozním výdajům (např. finanční audit, daňové, 
finanční a právní poradenství), náklady na případné budoucí ztráty a dluhy,

 leasingové splátky,

 sankce a penále,

 náklady za záruky, úroky, bankovní a správní poplatky, kursové ztráty,

 stravné, cestovné, parkovné a náklady na pohoštění.

Formulář Žádosti:

Žádost  o zapojení  se do grantového programu a veřejné sbírky musí  být  předložena na 
předepsaném formuláři  v  elektronické formě, musí  být  úplná a  musí  obsahovat  všechny 
předepsané údaje a potřebné přílohy. Uzávěrka přihlášených žádostí je: 25. 9. 2018.

Formulář Žádosti o zapojení se do grantového programu a veřejné sbírky je třeba vyplnit 
pečlivě a co možná nejsrozumitelněji,  aby bylo usnadněno její  vyhodnocení.  Je nezbytné 
uvést  dostatek  podrobných  údajů  zajišťujících  vypovídací  schopnost  projektu,  zejména 
pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout, a 
význam navrhovaného projektu pro cíle programu.

Přílohy Žádosti:

 kopie stanov, případně výpisu z registru sdružení, ev. jiného obdobného dokumentu  

 přehled referencí, popř. kvalifikace a zkušeností zajišťujících profesionální zvládnutí 
projektu  

 logo organizace (pokud je k dispozici)



 2 fotografie v tisk. kvalitě vystihující činnost organizace (zasláním fotografií dáváte 
vyhlašovateli souhlas k jejich použití v propagačních materiálech)

Kam a jak zasílat  Žádosti o zapojení se do grantového programu a veřejné sbírky:

Žádost o zapojení se do grantového programu a veřejné sbírky včetně všech příloh musí být 
zaslána na e-mail:  marketing@konzumuo.cz nejpozději  do 25.  9. 2018 ve formátu  .DOC 
(žádost  neskenujte!).  Jako  předmět  zprávy  uveďte "Společně  za  úsměv".  Následně  do 
31. 10. 2018 musí být žádost stvrzena podpisem a razítkem a zaslána fyzicky na adresu 
Vyhlašovatele:

KONZUM, o. d. v Ústí nad Orlicí 
oddělení marketingu
Tvardkova 1191
562 13  Ústí nad Orlicí

Žádost je ke stažení na www.konzumuo.cz.

Prohlášení Žadatele:

Žadatel o grant a prostředky z veřejné sbírky prohlašuje že,

a) ve všech částech této Žádosti, včetně jejich příloh, uvedl úplně a pravdivě všechny údaje 
jemu známé o skutečnostech a  záměrech,  k  jejichž  sdělení  byl  v  rámci  této Žádosti 
vyzván,

b)   oznámí Vyhlašovateli podpory veškeré změny v údajích, uvedených v této Žádosti 
v průběhu jejího posuzování,

c) grant a prostředky z veřejné sbírky použije pouze na účel projektu uvedený v Žádosti a v 
uzavřené písemné Darovací smlouvě.

Žadatel je povinen a zavazuje se:

a)   nejpozději do 30. 6. 2019 předložit doklady o použití získaných finančních prostředků. 
V případě,  že poskytnuté  finanční  prostředky nebudou využity  k účelu deklarovanému 
v předloženém projektu, je Žadatel povinen částku v plné výši do  31. 7. 2019 vrátit,

b) žadatel  souhlasí  s  uveřejněním  jeho  jména  a  projektu  v rámci  mediálních  aktivit 
Vyhlašovatele, včetně pořízení fotografií, popř. videoreportáže. Dále se Žadatel zavazuje 
umístit  logo  Vyhlašovatele  v jím  provozovaném  zařízení  na  dobu  1  roku  a  v rámci 
možností prezentovat v rámci své činnosti dobré jméno Vyhlašovatele. Podpoře udělené 
v rámci programu se musí dostat odpovídající viditelnosti a významu, např. ve zprávách 
a publikacích.

Podmínky pro realizaci projektu po vydání rozhodnutí o udělení grantu a prostředků z 
veřejné sbírky:

Po ukončení veřejné sbírky a rozdělení grantu budou Žadateli zaslány Darovací smlouvy.

Poskytnutí finančních prostředků: 

Po  vrácení  podepsaných  Darovacích  smluv  budou  příslušné  částky  převedeny  na  účet 
Žadatele uvedený v žádosti.



Kontakt pro případné dotazy:

Markéta Výborná
tel.: 465 553 340
e-mail: marketing@konzumuo.cz

V Ústí nad Orlicí, dne 11. 9. 2018

____________________________           ____________________________ 
           Ing. Miloslav Hlavsa,        Ing. Zdeněk Šembera
   místopředseda představenstva         člen představenstva


