Grantová výzva – textil 2021
Textilní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů planety. Velká spotřeba energie, vody a
únik škodlivých látek provází každou fázi životního cyklu našeho oblečení. Levná a rychlá móda
plnící naše šatníky oblečením, které vezmeme na sebe jen několikrát. Oblečení následně končí
na skládce nebo ve spalovně. Je odhadováno, že každou vteřinu se na světě vyhodí jedno plné
nákladní auto oblečení. A tak bychom mohli pokračovat.
OBLASTI PODPORY
Tato grantová výzva si klade za cíl alespoň dílčím způsobem na výše uvedené reagovat. Hledáme projekty,
které:
•
•
•
•
•
•

podpoří předcházení vzniku textilního odpadu;
podpoří cirkulární modely textilní spotřeby a výroby;
budou znamenat rozvoj inovací v oblasti výroby a použití vhodných materiálů;
dále podpoří rozvoj sběrné sítě a znovuvyužití oděvů;
sníží spotřebu energie a únik škodlivin během „textilního života“;
podpoří vzdělávání v této oblasti vedoucí ke změně v návycích, postojích, uvažování a chování
spotřebitelů.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
výhradně neziskové organizace: spolek, ústav, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrované
církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních
služeb;
neoprávnění žadatelé: fyzické osoby, nadace, nadační fondy, příspěvkové organizace, všechny typy
obchodních společností.
VÝŠE POŽADAVKU (nadačního příspěvku)
100 až 200 tis. Kč (žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání)
DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
min. 9, max. 12 měsíců od rozhodnutí správní rady anebo podpisu smlouvy
UZÁVĚRKA
viz harmonogram
UZNATELNÉ VS. NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Aktuálně nepodporujeme velké investiční náklady (přestavby, rekonstrukce, výstavby), režijní náklady
neziskových organizací (elektřina, nájem atp.) či náklady na pořízení automobilů, nákladných přístrojů
a zařízení (investice) a pohonných hmot. Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků. Naopak jiné
osobní náklady (vedoucí pracovníci, účetní atp.) jsou z podpory vyloučeny.
JAK NAPSAT PROJEKT?
Stručně popište váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis
bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak
váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života nás všech, vaší cílové skupiny, spotřebitelů atp.
Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu.

NA CO SI DÁT POZOR?
Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (uveďte vše do přílohy „Rozpočet projektu“).
Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení (ale pozor,
investiční náklady nepodporujeme). V rozpočtu jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku (případně kolik hodin) budeme hradit
a po jakou dobu.
NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU
1. registrace pomocí online formuláře, který najdete zde:
https://forms.gle/MNo3DRftAuSAyAwv9
2. zaslání povinné přílohy (rozpočtu) prostřednictvím online formuláře. Formulář pro rozpočet
najdete v článku o této výzvě na našem webu (www.nadacejistota.cz). Odevzdání rozpočtu v jiné
podobě než na stanoveném formuláři, je důvodem k vyřazení žádosti. Rozpočet posílejte výhradně
v Excelu, nikoliv v pdf! Název souboru pošlete ve tvaru: "Textil_název-vašíorganizace_rozpocet.xlsx". Můžete nám poslat i případná doplnění či komentáře k vašemu
projektu či více informací o organizaci v samostatné příloze (ve tvaru "Textil_název-vašíorganizace_komentar". Tato druhá příloha však povinná není a pro odeslání použijte také online
formulář (viz bod výše).
HARMONOGRAM
• 8. 3. 2021 - začátek přijímání žádostí
• 6. 4. 2021 (v poledne ve 12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
• 7. 5. 2021 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem
následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte
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