
 

 

Nadace  PRECIOSA,   Opletalova 17,   466 67  Jablonec nad Nisou  

IČO: 60254092,  zapsaná v nadačním rejstříku soudu v Ústí n.L. odd.  N, vl.  14  

 Telefon:  488 115 393,  E-mail:  info@nadace.preciosa.cz,   http://www.nadace.preciosa.cz   

   

Nadace  PRECIOSA  vyhlašuje  pro rok 2016  veřejné otevřené výběrové řízení  

na rozdělení výnosů (granty) za předchozí kalendářní rok.  
 

Grantová  pravidla   
 

Nadace PRECIOSA  bude rozdělovat nadační příspěvky (granty) pro oblasti činnosti:  

1.  Vzdělávání a školství:  Technické školy a školy s technickými směry studia.  

2.  Rozvoj vybraného regionu:   Turnovsko   -    podpora neziskových společností a 

aktivit především v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní a sportovní.      
 

Žadatelé - příjemci grantu:   

Nadační příspěvky mohou být poskytnuty na předložené projekty pouze právnickým osobám 

(organizace a instituce), které jsou registrovány na území České republiky. Do výběrového 

řízení se mohou přihlásit: spolky (býv. občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, 

účelová zařízení církví a organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a 

rozpočtové veřejnoprávní organizace).  
 

Podmínky a termíny  podávání žádostí:   

Žádost se zasílá na adresu:  Nadace PRECIOSA, Opletalova 17,  466 67 Jablonec nad Nisou, 

a to v oblasti vzdělávání do 31. května 2016 a oblasti podpory regionu do 30. června 2016.  

Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat vyplněný formulář přihlášky 

stanovené nadací.  Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) 

nepřekročí 60 tisíc Kč.  

Žadatel může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt.  
 

Žádost musí obsahovat resp. je nutno přiložit:   

1) Projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků).  

2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených prostředků.  

3) Popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.  

4) Kontaktní údaje, osobu zodpovědnou za realizaci projektu a podpis statutárního zástupce.  

5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený).  

6) Číslo bankovního účtu žadatele, kam případný nadační příspěvek zaslat.   
 

Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2016   

Přijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku.  
 

V Jablonci nad Nisou,   17. března 2016   

                         Ing. Stanislav Kadlec   

     předseda Správní rady Nadace PRECIOSA  

 

http://www.nadace.preciosa.cz/


 

Formulář k žádosti:  
 

ŽÁDOST O GRANT  z prostředků  Nadace PRECIOSA  v roce 2016 

List přihlášky do grantového řízení  -  Základní formulář evidence požadavku 

 
 Oblast činnosti:     Technické školy   /   Region Turnovsko   *    * nehodící se škrtněte 

 

 Žadatel (název organizace):  

 Právní forma a zřizovatel:  

 Adresa:  

 IČO:   Bankovní spojení:  

 Telefon:   E-mail:   Web:  

 Statutární zástupce, funkce:  

 Kontaktní osoba, funkce:  

  

 Požadavek - název projektu:  

 Předpokládaný termín nebo časové období realizace projektu:  

 Požadovaná výše nadačního příspěvku na projekt (v Kč):   

 Předpokládaný celkový rozpočet předkládaného projektu (v Kč):  

 Počet projektem dotčených osob (kolika lidem realizace pomůže):  

 V minulosti  již nadaci o nadační příspěvek žádali/nežádali:     

 Pokud byl udělen příspěvek uvést rok (poslední) a částku v Kč: 

  

 Stručný popis projektu, cílové skupiny a celkový přínos:  

 Datum:   Podpis:   Razítko:  

 Poznámka:  Přiložte podrobný projekt činnosti, na který grant žádáte (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků), rozpočet 

projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených prostředků, popis dosud dosažených výsledků v oblasti 
činnosti, pro kterou byl grant vypsán, kontaktní a další běžné údaje žadatele, osobu zodpovědnou za realizaci projektu a podpis 
statutárního zástupce s otiskem razítka. Jako přílohu doklad o platné registraci organizace (při uzavření darovací smlouvy žádáme 
úředně ověřený). Může-li někdo doporučit váš projekt, doporučení přiložte. 

Žadatel nevyplňuje ! 
       Vyjádření hodnotitele: 

Stanovisko nadační komise: 

 Dne: …………….  
 Částka v Kč: 
…………..  Podpis: ………………… 

 

 



 

Nadace Preciosa,  Opletalova 17,  Jablonec nad Nisou    
 

PŘEHLED  vybraných PROJEKTŮ  a  nadačních příspěvků   z výnosů  Nadačního inv. fondu (NIF)  v roce 2016  
     

 

Oblast grantového řízení:    Sociální  -  ROZVOJ  REGIONU  TURNOVSKA   
  

  
 ===============================================  

   

Poř. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stručný  popis  požadavku  - účel užití příspěvku Přísp. Kč Forma org. 
          

1  Junák, středisko Štika, Koňský trh, Turnov  Koupě pozemku pro skautskou základnu "Ostrov“ 50 000 Spolek 

2  Centrum pro zdravotně postižené LK, Liberec  Pořízení automobilu pro sociální účely na Turnovsku 50 000 O. p. s.  

3  Spokojený domov, Mnichovo Hradiště  Pečovatelská služba obyvatelům Turnovska, automobil 30 000 O. p. s.  

4  Spolek přátel Dvořákova Turnova a Sychrova  Interpretační hudební dílna mladých konaný v Turnově 10 000 Spolek 

5  Základní a mateřská škola, Tatobity  Větší rozlet pro Berušky v mateřské škole v Tatobitech  20 000 Přísp. org. 

6  Zdravotně sociální služby města Turnova  Podpora rozšíření pečovatelské služby v Turnově  30 000 Přísp. org. 

7  Městská knihovna Antonína Marka Turnov  Rekonstrukce a dovybavení interiéru sálku knihovny 20 000 Přísp. org. 

8  Fokus Turnov, z.s., Skálova ul., Turnov  Zaměstnávání osob s handicapem - prac. příležitosti  20 000 Spolek 

9  Dětské centrum Turnov, ul. Kosmonautů   Laserová fyzioterapie - nový laserový výkonný aparát 60 000 Spolek 

10  MŠ a ZŠ Sluníčko, ul. Kosmonautů, Turnov  Společně to zvládneme - vybavení třídy pro ZTP žáky 20 000 Přísp. org. 

11  Slunce všem, spolek, Brigádnická ul., Turnov  Interaktivní pomůcky pro klienty a dovybavení centra 20 000 Spolek 

12  Základní škola, Skálova ul. 600, Turnov  Nový školní klub a podpora čtenářské gramotnosti  15 000 Přísp. org. 

13  TJ Turnov, z.s., odd. volejbalu, Skálova ul.  Nákup volejbalového děla pro trénink volejbalové hry 28 000 Spolek 

14  Sbor dobr. hasičů Příšovice, Příšovice 208  Prázdninové hasičské soustředění dětí a mládeže 7 000 Spolek 

15  Sbor dobr. hasičů (SDH) Pelešany, Turnov  Vybavení pro kroužek mladých hasičů pro požární sport 10 000 Spolek 

16  Spolek rodáků a přátel Turnova, Bukovina  Vydávání spolkového časopisu Náš Turnov pro veřejnost 10 000 Spolek 
          

     Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem : 400 000   
 

   V Jablonci nad Nisou  na základě rozhodnutí  Správní rady Nadace Preciosa,  konané dne 20. července 2016    
 



 

Rozdělení výnosů  z prostředků nadace  grantovým řízením  v roce 2016   

v oblasti  sociálně humanitární    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2016 grantové řízení na podporu  

humanitárních a sociálních projektů z výnosů nadace, a to pro subjekty zabývající se činností 

v oblasti:  

     Rozvoj vybraného regionu  -  Turnovska   (podpora neziskových 

společností a aktivit především v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní a sportovní.)  

Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou 

registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: 

spolky (bývalá občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a 

dále organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové organizace).  

Vyhlášení grantu bylo zveřejněno v publikacích určených pro neziskové organizace, 

v podnikových novinách, na internetu i jiným prostřednictvím.  

Žádosti o grant se podávaly do 30. června 2016 na adresu sídla Nadace Preciosa, Opletalova 

17, 466 67 Jablonec nad Nisou. Žádosti se přijímaly v jednom vyhotovení a musely obsahovat 

list s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K žádosti bylo nutno přiložit: platný doklad 

o registraci žadatele, projekt činnosti, na který se grant žádá s uvedením věcného užití 

prostředků, rozpočet s uvedením objemu vlastních i dalších prostředků vložených do projektu, 

popis dosud dosažených výsledků v předmětné oblasti činnosti. 

Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 24 žádostí z celé České republiky 

s požadavky představujícími celkovou částku cca 1 milión Kč. Vyhodnocení došlých žádostí 

proběhlo během měsíce července, definitivní rozhodnutí učinila správní rada nadace na 

zasedání dne 20. července. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně v 

průběhu srpna 2016.  

Správní rada Nadace Preciosa i s ohledem na důležitost grantového řízení rozhodla přidělit na 

grantový program 400.000 Kč. Při výběrovém řízení bylo vzhledem k významu mnoha 

předložených projektů účelově rozděleno celkově 400.000 Kč, stejně jako na grant ve 

prospěch technického vzdělávání.  

Skladba žadatelů o grant  podle právní formy byla následující:  

a) Spolky podaly 14 přihlášek, příspěvky poskytnuty na 9 projektů v celkové výši 215.000 Kč. 

b) Ostatní organizace podaly 10 přihlášek, příspěvky na 7 projektů v celkové výši 185.000 Kč.  

Při rozhodování bylo důležité zda aktivity organizace jsou na území regionu Turnovsko.  

Celkem bylo vybráno 16 projektů. Z hlediska právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 

9 spolků (býv. občanských sdružení), 2 obecně prospěšné společnosti, 5 příspěvkových 

organizací a žádný nadační fond, nadace ani církevní účelové zařízení.  

Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky 

byly poskytnuty v měsíci srpnu 2016.    

Tabulka obsahující soupis vybraných žadatelů a jejich projektů s uvedením schválených 

nadačních příspěvků z grantu je uvedena na samostatném listu.  

 

V Jablonci n. N.,  31. srpna 2016   Vypracoval: Ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa  
 

 

 



 

Nadace Preciosa,  Opletalova 17,  Jablonec nad Nisou   
 
 
 

 P Ř E H L E D   VYBRANÝCH  PROJEKTŮ  a nadačních PŘÍSPĚVKŮ  z výnosu  prostředků Nadace Preciosa  v roce 2016   
 

    Oblast grantového řízení:         TECHNICKÉ  ŠKOLY  A  VZDĚLÁVÁNÍ     
            ====================================   
 
 

Č. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku (projekt) Příspěvek Kč Právní forma 
          

1  Tech. univerzita, Fakulta Textilní, Liberec   Podpora technické dílenské studentské tvorby  20 000 Veřejná VŠ 

2  SUPŠ a VOŠ, Horní nám. 1, Jablonec n. N.  Inovace dílen zaměření grafické a plastické rytí kovů 40 000 Přísp. org. 

3  SPŠ Technická, Belgická ul., Jablonec n. N.  Zlepšení elektro dílen pro žáky oboru elektrikář 30 000 Přísp. org. 

4  Střední průmyslová škola Česká Lípa, Havl.ul.  Rozvíjení strojírenských praxí se zaměstnavateli  60 000 Přísp. org. 

5  Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N.  Žákovské práce ve vstupním vestibulu školy  40 000 Přísp. org. 

6  VOŠ a Střední škola sklářská, Nový Bor  Interaktivní tabule pro řemeslné obory výuky  60 000 Přísp. org. 

7  SOŠ Liberec, Jablonecká 999, Liberec   Škola přesnosti měření při výuce strojírenské práce  20 000 Přísp. org. 

8  Střední škola strojní a stavební v Liberci  Generální oprava brusky BPH20 pro výuku žáků  50 000 Přísp. org. 

9  SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec  Osciloskop a měřící sondy elektro laboratoře  50 000 Přísp. org. 

10  SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant  Modernizace výcviku strojírenských učebních oborů  30 000 Přísp. org. 
          

    Grantové řízení v oblasti vzdělávání (NIF)  celkem Kč: 400 000   
 
 
  V Jablonci nad Nisou  na základě rozhodnutí  Správní rady Nadace Preciosa,  konané dne 15. června 2016     
 

 



 

 

Rozdělení výnosů  z prostředků nadace  grantovým řízením  v roce 2016   

v oblasti  vzdělávání a školství   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nadace  PRECIOSA  v březnu 2016 vyhlásila veřejné grantové řízení na výběr vzdělávacích 

projektů podpořených z výnosů prostředků nadace, a to cíleně pro oblasti činnosti: 

Odborná vzdělávací činnost technických škol a technicky zaměřených směrů studia. 

Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou registrovány na 

území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: spolky (bývalá 

občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené 

státní správou a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové organizace) vč. vysokých škol.   

Vyhlášení grantu bylo provedeno prostřednictvím vydání podnikových novin, pomocí médií 

určených pro neziskové organizace, na internetových stránkách nadace i jinými způsoby.  

Žádosti o grant se podávaly do 31. května 2016 na adresu sídla Nadace Preciosa, Opletalova 17, 

466 67 Jablonec nad Nisou. Žádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely obsahovat list 

s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K žádosti bylo nutno přiložit: doklad o platné 

registraci resp. zřízení žadatele, projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace 

projektu, věcné využití), rozpočet s uvedením objemu vlastních prostředků vložených do projektu, 

popis dosud dosažených výsledků a základní popisné a kontaktní údaje.  

Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 22 žádostí převážně z libereckého 

regionu, ale i z jiných míst České republiky. Celkem přijaté požadavky dosáhly částky cca 

1 milión Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo v měsíci červnu s rozhodnutím správní rady 

na zasedání dne 15. června. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně většinou 

do konce června 2016.  

Správní rada nadace rozhodla přidělit na grantový program částku 400.000,- Kč.  S ohledem na 

poměrové rozdělení realizovaného výnosu prostředků nadace do dvou grantových oblastí bylo 

rozhodnuto rozdělit do obou vyhlašovaných grantů stejnou částku peněz.  V rámci grantového 

řízení v oblasti vzdělávacích činností bylo žadatelům rozděleno celkem rovných 400.000 Kč, a 

to mezi 10 vybraných žadatelů resp. jimi předložených projektů.  
 

Skladba přihlášek o grant podle charakteru formy subjektivity žadatelů byla následující: 

a) Školská zařízení podala 18 přihlášek, příspěvky na 10 projektů v celkové výši 400.000 Kč. 

b) Ostatní organizace podaly 4 přihlášky, příspěvky na žádné projekty v celkové výši 0 Kč.  
 

Z hlediska rozlišení právní formy 10 vybraných žadatelů se jednalo o 9 příspěvkových organizací 

(školská zařízení) a 1 veřejnou vysokou školu. Se všemi vybranými subjekty bylyna přelomu 

června a července uzavřeny darovací smlouvy. Příspěvky v rámci grantu byly poskytnuty bez 

zbytečného odkladu a to hromadně do konce července 2016.   
 

Tabulka obsahující soupis vybraných žádostí s uvedením schválených nadačních příspěvků 

v rámci grantu je uvedena na samostatném listu.  
 

V Jablonci nad Nisou, 31. července 2016     
 

            Vypracoval: ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa  

 
   ředitel Nadace Preciosa 

 

 


