
PRAVIDLA GRANTU 
Grant je vyhlášen pro rok 2018 společností  Partners market Turnov v rámci jejích aktivit  
na podporu regionu, v němž působí.

I. Cíl grantu
Cílem Grantu je podpora neziskového sektoru v regionu Turnovska, konkrétně v oblasti práce s mládeží a dětmi. Účelem podpory je zajistit možnost 
kvalitního trávení volného času dětem všech sociálních skupin a předcházet tak negativním jevům jako jsou závislosti či kriminalita.
Cílem je finančně podpořit neziskové organizace, které se práci s mládeží a dětmi věnují, umožnit jim pořádání akcí pro děti a mládež, včetně 
neorganizovaných, a dále usnadnit těmto organizacím každodenní chod úhradou provozních nákladů.
Cílem je také zapojit veřejnost do procesu rozhodování a umožnit tak občanům regionu, aby sami rozhodli, které aktivity chtějí ve svém okolí 
podporovat a rozvíjet a které jsou prospěšné jejich dětem.

II. Žadatelé
Žadatelem o podporu v rámci Grantu může být nezisková nestátní organizace či skupina, která má sídlo, pobočku nebo vyvíjí významnou část svých 
aktivit v regionu Turnovska. Žadatelem může být organizace, která se zcela nebo z převážné většiny věnuje práci s dětmi a mládeží, respektive zajišťuje 
a organizuje volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity, a to v jakékoliv v oblasti. Žadatelem mohou být například volnočasová centra, dětské 
organizace a kluby, mateřská centra školy a mateřské školky a obdobné. 
Grant není primárně určen pro vzdělávání, ale pro volný čas dětí a mládeže. Žadateli nemohou být obchodní společnosti. Za děti a mládež jsou pro 
účely Grantu považovány osoby od 0 do 18 let.

III. Forma podpory
Partners market Turnov poskytne žadateli, který bude vybrán dle pravidel tohoto Grantu, finanční podporu formou daru nebo sponzoringu.

Oblast podpory:
Akce: nájem prostor pro konání akce, osvětlení, ozvučení, doprava, ceny do soutěží, pomůcky, ubytování pro účastníky v případě výjezdu dětí, 
vystoupení umělců, poplatky. Do žádosti nemohou být zahrnuty náklady na občerstvení, stravování, mzdy.

IV. Výše podpory
V roce 2018 bude v Grantu rozděleno celkem 30 000 Kč.
Finanční limit pro žádosti organizací je maximálně 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých). Každá organizace může podat jednu žádost.

V. Příjem žádostí
Žádosti přijímá Partners market Turnov od 09. 05. 2016 do 22. 05. 2018 takto:

a/ Písemně nebo osobně na pobočce Partners market Turnov na adrese: Partners market Turnov, nám. Českého ráje 4, 511 01, Turnov.  Obálku označte 
heslem „Grant“

b/ Elektronicky na e-mailové adrese: market.turnov@partners.cz. Všechny náležitosti žádosti musí být ve formátu pdf (s výjimkou případných 
přiložených fotografií). Do předmětu zprávy uveďte: „Grant“

Žádost musí obsahovat:
a/ Vyplněný formulář (ke stažení na http://market.partners.cz/turnov v sekci Novinky, na facebookových stránkách Parners market Turnov https://
www.facebook.com/partnersmarketturnov?ref=hl  nebo je možné si jej vyžádat na emailové adrese market.turnov@partners.cz)

b/ Podrobnější popis projektu:
Popis akce – plán akce, její zaměření a obsah, podrobný rozpočet, v případě opakovaných akcí reference z předchozích ročníků. 
Informace o žadateli – doklady identifikující žadatele (výpis z obchodního rejstříku, rozhodnutí o registraci, přidělení IČ apod., neověřené kopie), dle 
vlastního uvážení podrobnější informace o žadateli a jeho aktivitách.

VI. Výběr žádosti
O přijetí žádostí do Grantu rozhoduje Komise grantu, složená z managementu a zaměstnanců Partners marketu Turnov. Složení komise bude 
zveřejněno nejpozději v den vyhlášení grantu.
Komise grantu má právo vyřadit žádosti, které nesplňují kritéria uvedená v těchto pravidlech a hodnotí
zejména:
a/ Právní formu a kritérium neziskové nestátní organizace
b/ Regionální působnost žadatele
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c/ Naplnění cílů Grantu, tj. podpora volného času dětí a mládeže
d/ Splnění pravidel pro financování dle čl. III Forma podpory včetně finančních limitů
Komise grantu rozhoduje o každé žádosti hlasováním, žádost je přijata, pokud pro ni hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 
O přijetí žádosti bude rozhodnuto nejpozději dne 24. 05. 2018.

VII. Zveřejnění žádostí
Žádosti, které byly schváleny komisí grantu, budou předloženy k rozhodování veřejnosti, a to prostřednictvím webových stránek http://market.partners.
cz/turnov, facebookových stránek, médií a dalšími prostředky tak, aby se veřejnost o hlasování dozvěděla.
Žádosti budou zveřejněny k hlasování v abecedním pořadí dle názvu předloženého projektu bez ohledu na oblast podpory.

VIII. Hlasování
O podpoře v rámci Grantu se rozhoduje hlasováním veřejnosti.
Hlas veřejnosti
a/ Hlasování veřejnosti bude probíhat od 27. 05. 2018 do 14. 06. 2018 do 24:00 hodin
b/ Hlasování probíhá prostřednictvím internetového formuláře na adrese http://market.partners.cz/turnov
c/ Hlasování se může zúčastnit občan ČR starší 10 let
d/ Hlasující může přidělit své hlasy dle pravidel hlasování, které budou zveřejněny nejpozději 26. 05. 2018
f/ Hlasující vyplní formulář, v němž uvede své plné jméno, věk, e-mailovou adresu, v případě zájmu o slosování o ceny také úplnou poštovní adresu. 
Hlasování následně potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy, zaslané na emailovou adresu, uvedenou ve formuláři. Bez tohoto potvrzení není hlasování 
úplné a nebude započteno do celkového součtu hlasů
g/ V případě, že hlasuje občan mladší 18 let, připojí ve formuláři své plné jméno zákonný zástupce dítěte a vysloví svůj souhlas s účastí tohoto dítěte 
v hlasování, popřípadě s účastí ve slosování o ceny. Ostatní podmínky hlasování platí shodně i pro občany mladší 18 let
h/ Z jedné e-mailové adresy je možné hlasovat pouze jednou
V případě zneužití hlasování ve prospěch jednoho nebo více projektů, jako je například hromadné hlasování fiktivními osobami, má právo komise 
Grantu takové hlasy vyloučit.
Žadatelé mohou realizovat vlastní propagační kampaň ve prospěch hlasování pro jejich projekty u veřejnosti. Tato kampaň nesmí poškozovat Partners 
market Turnov, musí být vedena v duchu fair play a žadatel může používat logo Partners marketu pouze v souladu s grafickým manuálem a dalšími 
pokyny Partners marketu.

IX. Rozdělení finančních prostředků
Hlas veřejnosti
a/ Projekty, které získají nejvíce hlasů veřejnosti, obdrží finanční podporu dle následujícího klíče:
Projekt s nejvyšším počtem hlasů  100% žádosti, maximálně 15 000 Kč
Projekt s druhým nejvyšším počtem hlasů 100% žádosti, maximálně 10 000 Kč 
Projekt s třetím nevyšším počtem hlasů  100% žádosti, maximálně 5 000 Kč,

b/ V případě rovnosti hlasů rozhoduje o vítězi Komise grantu

X. Soutěž pro hlasující
Součástí hlasování veřejnosti je soutěž pro hlasující. 
Vyplněním formuláře s úplnou poštovní adresou je hlasující automaticky zařazen do slosování o věcné ceny, věnované Partners marketem Turnov. 
Slosování bude probíhat po ukončení hlasování, na veřejné akci Den s Partners, konaném dne 15. 06. 2018 na náměstí Českého ráje v Turnově. 
V případě, že případný výherce nebude přítomen na slosování dne 15. 06. 2018, budou o tomto informováni telefonicky nebo emailem a jejich jména 
budou zveřejněna v rámci propagace Grantu, k čemuž dávají hlasující vyplněním poštovní adresy souhlas. V případě výhry osoby mladší 18 let přebírá 
výhru zákonný zástupce, uvedený v hlasovacím formuláři.

XI. Použití finančních prostředků
Žadatel, který získal podporu svého projektu, je povinen uzavřít s Partners marketem Turnov sponzorskou nebo darovací smlouvu, a to dle vzájemné 
dohody. Na základě této smlouvy bude přidělená částka vyplacena Partners marketem Turnov.
Žadatel je povinen využít poskytnuté finanční prostředky pouze v souladu s žádostí a uzavřenou smlouvou.
Žadatel je povinen předložit v dohodnutém termínu vyúčtování a dále je povinen poskytnout Partners marketu Turnov součinnost při případné kontrole 
účelného využití prostředků.
Žadatel dává Partners marketu souhlas k využití svého jména a poskytnuté podpory v rámci informování veřejnosti a propagaci veřejně prospěšných 
aktivit Partners marketu Turnov.

XII. Důležité termíny
1. Vyhlášení Grantu:      09. 05. 2018
2. Uzávěrka žádostí:      22. 05. 2018
3. Rozhodnutí komise Grantu o příjmu žádosti:   24. 05. 2018
4. Hlasování veřejnosti:     27. 05. – 14. 06. 2018
5. Vyhodnocení:      15. 06. 2018 na Dni s Partners
6. Realizace projektu:     do 31. 12. 2018
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