Grantový program Nadace na ochranu zvířat na rok 2014
Nadace na ochranu zvířat vyhlašuje veřejný grantový program, ve kterém budou rozděleny finanční
prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu (NIF). V rámci programu bude rozdělena celková částka
250.000,- Kč. Žádosti o granty budou posuzovány a schvalovány v souladu s grantovými pravidly nadace, která
jsou k dispozici na adrese Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 nebo na internetové
adrese: www.ochranazvirat.cz.

Program vyhlášený Nadací na ochranu zvířat pro rok 2014
1. Osvěta a vzdělávání v ochraně volně žijících zvířat v České republice
Zaměření programu:
Program je zaměřen na projekty, kterými se realizují



Publikační projekty v oblasti ochrany volně žijících zvířat v České republice,
Osvětové kampaně o ochraně volně žijících zvířat v České republice.

Ostatní podmínky vyhlášených programů
Cílové skupiny oslovované projekty
Laická i odborná veřejnost všech věkových kategorií, nevládní organizace, veřejné a odborné instituce.
Oblasti podpory
Ochrana zvířat, vzdělávání
Kraje působnosti
Česká republika
URL programu
http://www.ochranazvirat.cz
Další obecné podmínky žádosti, pravidla a kritéria hodnocení žádostí a návrhů projektů jsou uvedena
v grantových pravidlech Nadace na ochranu zvířat. Program rozděluje výnosy z částky přidělené z Nadačního
investičního fondu a podléhá zvláštnímu režimu. Na udělení příspěvku nevzniká právní nárok.

Časový harmonogram plnění vyhlášených programů
Doba realizace projektů
Projekt musí být realizován nejpozději do konce roku 2015. V případě podpoření dlouhodobého projektu
bude jeho realizace stanovena individuálně.
Uzávěrka podání žádostí
31. srpna 2014
Lhůta a způsob vyhlášení výsledků výběrového řízení
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků je 30. 10. 2014. Výsledky výběrového řízení a rozhodnutí správní rady
Nadace na ochranu zvířat budou žadatelům oznámeny písemně nejpozději do 30. 11. 2014.

Podrobnější informace lze získat při osobní konzultaci uchazečů o grant na výše uvedené adrese Nadace na
ochranu zvířat. Termín konzultací, prosím, domluvte předem.
Kontaktní osoba: Ing. Světlana Zvěřinová
telefon: 222 135 460
e-mail: SZverinova@ochranazvirat.cz, nadace@ochranazvirat.cz.
Uzávěrka podání přihlášek je stanovena na 31. 8. 2014. Za dodržení lhůty pro podání návrhu projektu se
považuje předání návrhu zadavateli do 12.00 hod. 31. 8. 2014 na podatelně Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové
1219/8, 140 00 Praha 4 nebo doručení poštovní zásilkou zaslanou doporučeně s poštovním razítkem nejpozději
dne 31. 8. 2014 na adresu Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4.
Formulář žádosti, grantová pravidla a další informace k vyhlášeným grantovým programům jsou k dispozici ke
stažení na internetové adrese: www.ochranazvirat.cz nebo v kanceláři Nadace na ochranu zvířat v Praze 4,
Pujmanové 1219/8, tel: 222 135 460, e-mail: SZverinova@ochranazvirat.cz, nadace@ochranazvirat.cz.

