Grantový program „Energie pro děti“
Společnost ŠKO-ENERGO FIN vyhlašuje grantový program „Energie pro děti“ pro rok 2020. Tento
program zahrnuje oblasti věnované podpoře sportu, ekologie, kultury a vzdělávání dětí a mládeže.
Podpora je určena především pro neziskové organizace, mateřské, základní a střední školy, obecně
prospěšné společnosti, spolky.

Oblasti grantového programu
V rámci grantového programu plánuje společnost ŠKO-ENERGO FIN v roce 2020 rozdělit finanční
prostředky v těchto oblastech:
•

SPORT - Činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových kategoriích nebo
zajímavé sportovní akce

•

EKOLOGIE - Ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou životního prostředí a biodiversita

•

KULTURA - Činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých a divadelních spolků
a kulturní akce

•

VZDĚLÁVÁNÍ - Programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, vzdělávání
a ekologie a volnočasové aktivity dětí

Podmínky získání grantu
Každý projekt/činnost, na kterou je žádán příspěvek z grantového programu musí splnit následující
kritéria:
1. Podporované regiony: okres Mladá Boleslav, okres Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny), okres
Trutnov (Vrchlabí) a k nim přiléhající okresy
2. Oprávněnost žadatele: především neziskové organizace, mateřské, základní a střední školy,
obecně prospěšné společnosti, spolky
3. Maximální výše grantu: 100 000 Kč
4. Oblast grantů: projekt/činnost spadá do jedné z výše uvedených oblastí (SPORT, EKOLOGIE,
KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ)

Průběh grantového řízení
1. Vyhlášení grantu
Vyhlášení grantu je plně v kompetenci společnosti ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o., která také určuje
všechna kritéria jeho získání.
Grant se vyhlašuje prostřednictvím webových stránek společnosti – https://www.skoenergo.cz/cs/granty/.

Strana 1 ze 2

2. Podání žádosti o grantu
Žadatel pravdivě a úplně vyplní Žádost o příspěvek z grantového programu (je možné v PC
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: viktor.kolarcik@sko-energo.cz.
Podklady poskytnuté společně se žádostí o grantový příspěvek se žadatelům nevracejí.
Společnost ŠKO-ENERGO FIN je oprávněna vyřadit neúplné žádosti a žádosti neodpovídající
zaměření grantového programu nebo si vyžádat doplňující podklady potřebné pro posouzení
konkrétní žádosti.
Příjem žádostí je průběžný. Žádosti zaslané po termínu uzávěrky budou zařazeny do
následujícího kola, pokud bude vyhlášeno. Také žádosti, které nebyly podpořeny v daném kole
mohou být zařazeny do kola následujícího.
Příspěvky nejsou určeny na úhradu:
• úhrada mezd a ostatních osobních výdajů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
příjemce a jeho zaměstnanců
• nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s projektem, pohoštění, dary
• úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, náhrady škod a manka, zálohové platby, výdaje
na právní spory
3. Hodnocení žádostí
Žádosti projdou prvotním posouzením ze strany ŠKO-ENERGO, která kontroluje formální
správnost žádostí, ověří pravdivost uvedených informací a kontroluje povinné přílohy. Žádosti,
které projdou formální kontrolou, postupují k věcnému hodnocení. Neúplné žádosti a žádosti
neodpovídající zaměření výzvy jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.
O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená grantová komise složená ze zástupců
Vyhlašovatele. Grantová komise posoudí jednotlivé žádosti a doporučí projekty k podpoře. Na
poskytnutí podpory není právní nárok.
4. Oznámení výsledků grantového programu
Po vyhodnocení žádostí budou všichni žadatelé elektronickou formou (prostřednictvím emailu) vyrozuměni o schválení či zamítnutí žádosti o grant.
5. Zpráva o použití prostředků
Po dokončení projektu/realizace činnosti následuje jeho vyúčtování a kontrola. Příjemce
prostředků z grantového programu je povinen předložit nejpozději do 30. 4. 2021, Zprávu o
použití prostředků z grantového programu. Ve vyúčtování se dokládají pouze doklady do výše
poskytnutého daru, i když jsou celkové náklady na daný projekt/činnost vyšší.

Harmonogram
14.08.2020

Vyhlášení grantového programu

14.09.2020
15.09.–30.09.2020
01.10.2020
Říjen 2020

Uzávěrka pro příjem žádostí
Kontrola přijatých žádostí, jednání grantové komise
Informování uchazečů o podpořených projektech
Podpis smluv, platby

14.08.2020–31.03.2021
30.04.2021

Termín realizace projektu/činnosti
Zpráva o použití prostředků

Dokumenty ke grantovému programu

Dokumenty ke grantovému programu na rok 2020 jsou ke stažení na webových stránkách společnosti
https://www.sko-energo.cz/cs/granty/.

Kontakt
Dotazy ke grantovému programu je možné směřovat na:
Ing. Viktor Kolarčík
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tel.: (+420) 326 819 033
E-mail: viktor.kolarcik@sko-energo.cz

