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Heimstaden Czech s.r.o. vyhlašuje ke dni 1. srpna 2021 výzvu k podání projektových žádostí v
programu HEIMSTADEN zaměstnanecký grant 2021, jehož cílem je podpořit subjekty pořádající či
zajišťující veřejně prospěšné projekty (aktivity), ve kterých jsou činní zaměstnanci sesterské
společnosti Heimstaden s.r.o.
Zájemci mohou zaslat projektový záměr a získat jeho finanční podporu ve formě daru od společnosti
Heimstaden Czech s.r.o. Celková výše rozdělovaných prostředků je 200.000 Kč, přičemž maximální
výše daru je 10.000 Kč. V případě většího počtu přijatých žádostí bude rozhodujícím kritériem pro
výběr datum a čas podání žádosti.
Oprávnění žadatelé o dar
O dar mohou žádat všichni zaměstnanci společnosti Heimstaden s.r.o. Žadatelé musí popsat, jak se
subjektem, pro který žádají dar, aktivně spolupracují nebo v něm působí.
Oprávnění příjemci daru
Příjemce je subjekt, se kterým žadatel prokazatelně spolupracuje nebo vykonává činnost:
 nestátní neziskové organizace registrované v České republice (spolky apod.)
 právnické osoby působící nebo organizující projekt či jednotlivou akci ve veřejně prospěšné oblasti
 rozpočtové a příspěvkové organizace
Není určeno pro:
 politické strany a politická hnutí a na jejich podporu
 nadace
 nadační fondy
Lze žádat na:
 mzdové náklady (vč. povinných odvodů)
 materiálové náklady (např. přímé náklady související s jednotlivou akcí či projektem, přímé náklady
související s provozem, apod.)
 nemateriálové náklady včetně služeb (např. cestovné, tisk, pojištění dobrovolníků apod.)
Výše daru:
 výše daru je maximálně 10 tisíc korun českých na jeden projekt, na poskytnutí daru není právní
nárok
 dar může být poskytnut do maximální požadované výše, avšak Heimstaden Czech s.r.o. si
vyhrazuje právo výši daru snížit dle vlastního uvážení
Kritéria rozhodující pro posouzení žádosti:
 kvalita projektu a jeho dopad na místní obyvatelstvo
 kvalita poskytovaných služeb (reference)
 dosavadní historie příjemce
Žádosti posuzuje schvalovací komise ve složení – Aleš Gongol, Kateřina Piechowicz, Jana Hájková.
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Přihlásit se můžete vyplněním formuláře ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU, který je ke stažení na
webových stránkách HEIMSTADEN v sekci Společenská odpovědnost, viz dokumenty ke stažení
(https://csr.heimstaden.cz/cz/ke-stazeni). Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte na CSR
oddělení Heimstaden s.r.o. nejpozději do 31. října 2021.
Žadatel k žádosti současně doloží čestné prohlášení o aktivním zapojení zaměstnance společnosti
Heimstaden s.r.o. v činnosti tohoto subjektu a souhlas statutárního orgánu subjektu s podáním Žádosti
o poskytnutí grantu a s přijetím grantu – daru od společnosti Heimstaden Czech s.r.o.
Po ukončení projektu musí být předložena Závěrečná zpráva, která je ke stažení taktéž na webových
stránkách HEIMSTADEN v sekci Společenská odpovědnost, viz dokumenty ke stažení
(https://csr.heimstaden.cz/cz/ke-stazeni), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po skutečném
vyčerpání grantu, nejpozději však do konce ledna 2022.

