Grantový program ŠKO-ENERGO 2022
Informace pro žadatele
Podpořit děti a jejich aktivity v oblasti ekologie, sportu, kultury a vzdělávání. To je náš cíl,
protože v dětech je naše budoucnost! I proto letos vyhlašujeme další ročník grantového
programu „Energie pro děti 2022“.

Oblasti grantového programu
EKOLOGIE
Máte v plánu zřídit ve vaší škole nebo školce zvířecí koutek?
Rádi byste opatřili dětem komunitní zahrádku?
Sháníte prostředky na provoz ekologického kroužku?
Třídíte odpad a potřebujete přispět na rozšíření této aktivity ve větší míře?
SPORT
Chcete uspořádat závody, sportovní den nebo jinou zajímavou akci?
Provozujete sportovní klub nebo oddíl?
Přejete si vybudovat ve vašem okolí hřiště nebo venkovní posilovnu?
KULTURA
Máte zájem uspořádat koncert, festival nebo jinou kulturní akci?
Přemýšlíte o tom, že byste vyhlásili výtvarnou, literární nebo pěveckou soutěž?
Potřebujete podpořit činnost hudební, taneční nebo podobné skupiny?
VZDĚLÁVÁNÍ
Chystáte speciální volnočasový projekt?
Sháníte prostředky na rozjezd vzdělávacího programu?
Potřebujete vybavit vědeckou učebnu?

Podmínky získání grantu
Každý projekt/činnost, na kterou je žádán příspěvek z grantového programu, musí být
zaměřen na cílovou skupinu děti a mládež a musí splňovat následující kritéria:
1. Období realizace projektu/ činnosti: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
2. Podporované regiony: okres Mladá Boleslav
3. Oprávněnost žadatele: mateřské, základní a střední školy, obecně prospěšné
společnosti, spolky, neziskové organizace
4. Maximální výše příspěvku: 100 000 Kč
5. Oblast podpory: projekt/činnost spadá do jedné z výše uvedených oblastí: EKOLOGIE,
SPORT, KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ

Průběh grantového řízení
1. Vyhlášení grantu
Vyhlášení grantu je plně v kompetenci společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., která také
stanovuje všechna kritéria pro jeho získání.
Grant se vyhlašuje prostřednictvím webových stránek společnosti: https://www.skoenergo.cz/cs/granty/.
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2. Podání žádosti o grant
Žadatel pravdivě a úplně vyplní Žádost o příspěvek z grantového programu (je možné
elektronicky nebo vytisknout a vyplnit ručně), zajistí podpisy osob oprávněných jednat
za společnost, naskenuje a v elektronické podobě odešle spolu s požadovanými
podklady (doklad o vlastnictví bankovního účtu/potvrzení banky; oprávnění
k zastupování za subjekt/jmenování/stanovy; compliance dotazník) na e-mailovou
adresu: granty@sko-energo.cz.
Podklady poskytnuté společně se žádostí o grantový příspěvek se žadatelům nevrací.
Společnost ŠKO-ENERGO je oprávněna vyřadit žádosti neúplné nebo neodpovídající
zaměření grantového programu, případně si může vyžádat doplňující podklady
potřebné pro posouzení konkrétní žádosti.
Příspěvky nejsou určeny na úhradu:
 mezd a ostatních osobních výdajů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
příjemce a jeho zaměstnanců,
 nákupu věcí osobní potřeby, které nesouvisí s projektem, pohoštění, dary,
 úvěrů a půjček, penále, pokuty, náhrady škod a manka, zálohové platby, výdaje
na právní spory.
3. Vyhodnocení žádostí
Žádosti jsou nejprve posouzeny zástupci společnosti ŠKO-ENERGO z hlediska formální
správnosti, pravdivosti uvedených informací a doložení povinných příloh. Žádosti,
které projdou formální kontrolou, postupují k věcnému hodnocení. Neúplné žádosti
a žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.
O přidělení grantové podpory rozhoduje předem stanovená grantová komise složená
ze zaměstnanců a zástupců vedení společnosti ŠKO-ENERGO. Grantová komise posoudí
jednotlivé žádosti a rozhodne, kterým subjektům bude vyplacena finanční podpora. Na
poskytnutí podpory nevzniká žadateli právní nárok.
4. Oznámení výsledků grantového programu
Po vyhodnocení žádostí grantovou komisí budou všichni žadatelé vyrozuměni
prostřednictvím e-mailu o schválení či zamítnutí žádosti o grant.
5. Zpráva o použití prostředků
Po dokončení projektu/realizace činnosti je příjemce prostředků z grantového
programu povinen doložit, a to nejpozději do 31. 1. 2023 Zprávu o použití prostředků
z grantového programu. Do vyúčtování se zahrnují pouze doklady do výše
poskytnutého daru, i když jsou celkové náklady na daný projekt/činnost vyšší.
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Harmonogram
2. 5. 2022
2. 5. – 29. 5. 2022
30. 5. - 15. 7. 2022
18. 7. – 22. 7. 2022
18. 7. – 31. 8. 2022
Září 2022
Do 31. 1. 2023

vyhlášení grantového programu
příjem žádostí
kontrola přijatých žádostí, jednání grantové komise
informování uchazečů o podpořených projektech
příprava smluv
podpis smluv, platby
Zpráva o použití prostředků

Dokumenty ke grantovému programu
Dokumenty ke grantovému programu na rok 2022 jsou ke stažení na webových stránkách
společnosti https://www.sko-energo.cz/cs/granty/.

Kontakt
Ing. Pavla Drmotová
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tel.: (+420) 734 516 015
E-mail: pavla.drmotova@sko-energo.cz
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