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Fond manželů Horových pro pomoc dětem 

na Zakarpatské Ukrajině 

 
uzávěrka pro příjem žádostí 

16. listopadu 2016 

 

Fond manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině byl založen v roce 

2005. Jeho posláním je podpora dětí na Zakarpatské Ukrajině především prostřednictvím 

vzdělávání a jiných příležitostí, které umožní jejich rozvoj a osobnostní růst. Jde o 

poslední grantové kolo z tohoto fondu. Dojde k rozdělení posledních prostředků z daru ze 

závěti dárkyně paní Horové, čímž dojde k naplnění její poslední vůle. 

 

JAK FOND MANŽELŮ HOROVÝCH MŮŽE POMOCI 

 

Podpoříme projekty a iniciativy žadatelů se sídlem v České republice, kteří budou svými 

aktivitami naplňovat poslání Fondu manželů Horových s cílem: 

 

Zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí na Zakarpatské Ukrajině 

a) pomoc dětem v dětských domovech v oblasti „Volovec“ a „Mižhirská“ 

b) pomoc dětem v dětských domovech a obdobných zařízeních na Zakarpatské Ukrajině 

c) pomoc dětem ze Zakarpatské Ukrajiny na podporu jejich vzdělání, osobního rozvoje či 

zájmové činnosti 

d) pomoc organizacím, osobám a zařízením pomáhajícím dětem na Zakarpatské Ukrajině 

 

TERMÍNY A PODOBA GRANTU 

 

Termín uzávěrky pro podání žádosti: 16. listopadu 2016 

 

Kdo může žádat o grant: o grant mohou žádat pouze české nevládní neziskové 

organizace, kulturní a vzdělávací instituce a fyzické osoby nebo neformální sdružení osob. 

Fond je určen pro žadatele se sídlem v České republice. 

 

Výše příspěvku a doba trvání projektu: 

 maximální výše poskytnutého grantu je 80 000 Kč; 

 celková částka k rozdělení v tomto grantovém kole je 377 000 Kč; 

 grant může být poskytnut do výše 100 % nákladů projektu; 

 maximální trvání realizace projektu je 12 měsíců (tzn. leden – prosinec 2017). 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 

1) Soulad projektu se zaměřením programu 

 Projekt podporuje myšlenku Fondu manželů Horových a zlepšuje kvalitu života 

dětem a mladým lidem na Zakarpatské Ukrajině 

 

 



 

2 
 

2) Význam a dopad projektu 

 Projekt reaguje na evidentní potřebu, která v daném místě existuje a není 

dostatečně naplněna, na problém, který není řešen, či na novou příležitost. 

 Navrhované řešení vede ke skutečnému zlepšení/změně situace. 

 

2) Předpoklady úspěšné realizace 

 Cíl a téma projektu jsou jasně a srozumitelně formulovány. 

 Popisované aktivity a prostředky směřují k vytyčeným cílům projektu. 

 Realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem je jasný. 

 Projekt je proveditelný a realistický. 

 

4) Finanční stránka projektu 

 Rozpočet je zdůvodnitelný, dostatečně podrobný a přiměřený popisovaným 

aktivitám 

 

5) Celkové posouzení projektu 

 Celkové posouzení nápaditosti, kvality, významu a přidané hodnoty projektu. 

 

JAK ZAŽÁDAT O GRANT 

 

1. Žádost musí být vypracována elektronicky na předepsaném formuláři; 

2. můžete také přiložit doplňkové přílohy: např. prohlášení partnerských organizací / 

osob o jejich realizačním a / nebo finančním podílu na projektu, doporučení k 

projektu, poslední výroční zprávu organizace, apod.; 

3. žádost lze odevzdat do termínu uzávěrky 16. listopadu 2016, a to pouze e-mailem 

na horovi.grant@nadacevia.cz; 

4. projekty posuzuje hodnotící komise, o výsledku grantového řízení vám dáme 

vědět nejpozději do 15. prosince 2016. 

 

KONTAKTY 

 

Potřebujete poradit? Kontaktujte Jana Gregora na e-mailu jan.gregor@nadacevia.cz, 

nebo na telefonu 732 389 763. 
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