Pravidla programu
Vy rozhodujete, my pomáháme
PRAVIDLA 8. KOLA GRANTOVÉHO PROGRAMU VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME v
plném znění
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ÚVOD
1.1 Pořadatelé
Pořadateli se společně rozumí:
- Tesco Stores ČR. a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha, IČO:
45308314 (dále jen „Organizátor“);
- Nadační fond Tesco, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha, IČ:
28866991 (dále jen „Spoluorganizátor“);
- Nadace rozvoje občanské společnosti, se sídlem Na Václavce 1135/9, Smíchov, 150 00
Praha, IČO: 49279416 (dále jen „Garant“, nebo „Poskytovatel nadačního příspěvku“).

1.2 Program
Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ (dále jen „Program“)
poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR.
Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity
lokálních komunit v okolí prodejen Organizátora.
V 8. kole bude rozdělena celková částka 5 040 000 Kč, a to v 90 stanovených mikroregionech
(viz sekce 7. Seznam mikroregionů). Do každého mikroregionu postoupí tři nejlepší projekty
vybrané Garantem na základě projektových žádostí (viz sekce 3.2 Hodnocení žádosti) a o výši
jejich nadačních příspěvků rozhodne veřejnost v prodejnách Organizátora (viz sekce 3.3
Hlasování). Nadační příspěvky jsou přidělovány všem třem organizacím v každém
mikroregionu. Výše nadačního příspěvku pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo je 16 000 Kč,
pro 3. místo je 10 000Kč. Výše nadačního příspěvku vítěze je určena výhradně na realizaci
přihlášeného projektu. V případě 2. a 3. místa lze přidělený grant využít na realizaci původně
přihlášeného záměru v menší míře, nebo jako volné peněžní prostředky k podpoře činnosti
Žadatele (viz sekce 4.2 Využití nadačního příspěvku za 2. a 3. místo).

PODMÍNKY PROGRAMU
2.1 Oblasti podpory
Do Programu je možné podávat projektové žádosti zaměřené na:
- rozvoj komunitního života / komunitního prostředí
- vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých
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- podporu zdraví a zdravého životního stylu
- podporu rodičů pečujících o handicapované děti v ČR
- podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci
- pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám
- ochranu přírody a životního prostředí
- podporu sportu
- podporu vědy
- podporu kultury
- zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním
Covid19(např. nákup materiálu, služby související s Covid19 apod. – může se jednat o
zdravotnické pomůcky, speciální akce atd.)

2.2 Specifikace oprávněného žadatele
O nadační příspěvek z Programu může zažádat nezisková organizace registrovaná v ČR, a to
konkrétně:
- spolek
- obecně prospěšná společnost
- účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a
náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb
- ústav
- příspěvková organizace
- nadace, nadační fond

2.3 Obecné náležitosti žádosti
Podmínkou podání projektové žádosti je působnost organizace v okrese, do kterého se hlásí.
Žadatelé mohou podat žádost v rámci jednoho IČO a čísla bankovního účtu i v jiných
okresech, než kde mají sídlo, pokud v daném okrese prokazatelně působí. Počet identických
projektových žádostí podaných na jedno IČO je limitovaný na maximálně 5 přihlášených
projektů. Na jedno IČO lze podat více než pět žádostí, pokud se jedná o odlišný projekt. Do
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jednoho okresu nelze na jedno IČO podat více projektových žádostí. To znamená, že každá
organizace může být podpořena v jednom mikroregionu pouze jednou v daném kole.
V programu je konečným příjemcem podpory člověk. Nelze tedy žádat příspěvek na podporu
zvířat, pokud se nejedná o prostředek pomoci lidem (např. canisterapie, hippoterapie apod.).
Navržené projektové náklady se musejí rovnat alespoň 1/3 uznatelných nákladů. Vzhledem k
tomu, že nejvyšší možný nadační příspěvek má hodnotu 30.000 Kč, mohou být celkové
náklady na projekt maximálně 90.000 Kč.

3. PRŮBĚH GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
3.1 Podání žádosti
Projektové žádosti se podávají elektronicky skrze online přihlášku na webových stránkách
Programu (https://itesco.cz/pomahame/registration/). Žádost nemá žádné povinné přílohy,
ale lze k ní přiložit výroční zprávu či jiné materiály relevantní pro vyhodnocení žádosti.
Projektové žádosti lze podávat od 14. září 2020 do 18. října 2020 včetně (viz sekce 3.4 Časový
harmonogram grantového programu). Nadační fond Tesco si vyhrazuje právo od 1. října
2020 uzavírat mikroregiony, ve kterých již bude 6 a více přihlášených projektů.
Seznam aktuálně otevřených regionů bude dostupný přímo v přihlašovacím formuláři na
webu Programu (uzavřené mikroregiony budou šedě podbarveny).

3.2 Hodnocení žádosti
Odborné hodnocení jednotlivých žádostí zajišťuje výhradně Garant Programu, a to podle
kritérií níže. V každém z 90 regionů jsou Garantem vybrány 3 nejlepší projekty. Posuzovány
jsou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti; neúplné žádosti a žádosti neodpovídající
zaměření Programu jsou z hodnocení vyřazeny.

3.2.1 Formální kontrola
Garant kontroluje právní formu žadatele, harmonogram, regionální působnost, cílové
skupiny, celkové projektové náklady a celkový formální soulad žádosti s pravidly Programu.

3.2.2 Kontrola kvality a prověření důvěryhodnosti žadatele
3.2.2.1 Garant prověřuje důvěryhodnost žadatele podle následujících prostředků:
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- webová stránka organizace, pokud je (informace o činnosti, uvedené kontakty atd.);
- výroční zpráva organizace (pokud je relevantní);
- zkušenost organizace s danou cílovou skupinou;
- kvalita vyplnění žádosti a případné přílohy.

3.2.2.2 Garant posuzuje kvalitu žádosti podle
- potřebnosti projektu v dané lokalitě;
- srozumitelnosti a jasnosti cílů projektu;
- inovativnosti projektu;
- plánovaných výstupů projektu;
- navržených rozpočtových nákladů projektu.

3.2.2.3 Povinnosti hodnotitelů Garanta:
- seznámit se před hodnocením s pravidly Programu;
- seznámit se s webovými stránkami Programu;
- seznámit se s pravidly hodnocení v systému KCS (dle metodiky poskytnuté TESCO);
- zúčastnit se úvodního setkání s manažerem projektu a seznámit se s hodnocením;
- v případě, že nedokáže vůči přihlášenému subjektu prokázat nestrannost, neprodleně
informuje manažera Programu a ten dá celou dotčenou oblast k hodnocení jinému
hodnotiteli.

3.2.3 Procentuální hodnocení
HODNOTÍCÍ PRVKY

VÁHA PRVKU

Posouzení obsahu projektu, jeho přidaná hodnota a
jeho dopad
50 %
Posouzení projektových nákladů

30 %

Posouzení neziskové organizace (= žadatele)

20 %
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Celkem

100 %

Výherci předchozího kola (Vy rozhodujete, my
pomáháme 7. kolo 2020) *
-20 %

*Pokud organizace v 8. kole přihlašuje stejný projekt, se kterým se umístila na 1. místě v kole
předcházejícím, bude projektu při hodnocení strženo 20 % z bodového hodnocení.

3.3 Hlasování
V další fázi zákazníci hlasují pro vybrané projekty v prodejnách Organizátora. Hlasování
probíhá tak, že za každý nákup v jakékoli prodejně Organizátora získá zákazník 1 žeton, jehož
pomocí může hlasovat pro jeden ze tří projektů v daném mikroregionu. Projekt s nejvyšším
počtem hlasů v mikroregionu na konci hlasovací fáze získá nadační příspěvek 30 000 Kč.
Projekt, který se umístí na 2. místě, získá nadační příspěvek ve výši 16 000 Kč a projekt, který
se umístí na 3. místě, získá nadační příspěvek 10 000 Kč.

3.4 Časový harmonogram grantového programu
14.9.2020 - 18.10.2020

Podávání žádostí

19.10.2020 - 18.11.2020

Hodnocení žádostí

19.11.2020 - 29.11.2020

Příprava hlasování

30.11.2020 - 3.1.2021

Hlasování v obchodech

4.1.2021 - 24.1.2021

Zpracování výsledků

V týdnu od 25. 1. 2021

Vyhlášení výsledků

Od 26. 1.2021

Podpisy smluv

Od 1. 2.

Realizace projektů
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4. PŘIDELĚNÍ A VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKŮ

4.1 Obecné předpoklady
Příspěvek ve výši 30 000 Kč je přidělen vždy 1 vítěznému žadateli s nejvyšším počtem hlasů v
každém z 90 stanovených mikroregionů na základě platné smlouvy o nadačním příspěvku
peněžitém s Poskytovatelem nadačního příspěvku. Poskytnutý nadační příspěvek se v
takovém případě musí rovnat alespoň 1/3 uznatelných nákladů (viz sekce 2.3 Obecné
náležitosti žádosti). Příspěvky musejí být využity výhradně na realizaci příslušného veřejně
prospěšného projektu.
Všechny příspěvky musejí být využity v rozmezí od 1. 2. 2021 do 30. 8. 2021 Žadatel je
povinen nejpozději do 1 měsíce od realizace projektu, nejpozději však do 30. 9. 2021,
prokázat a vyúčtovat, jakým způsobem byl nadační příspěvek použit a předloží kopii všech
prvotních a účetních dokladů dokládajících správnost vyúčtování. Žadatel je povinen zasílat
závěrečné zprávy pouze elektronicky na e-mail grantytesco@nros.cz.
K podpisu Smlouvy může dojít nejdříve 26. 1. 2021, tedy po vyhlášení výsledků hlasovací
fáze. K realizaci projektu nesmí dojít před podpisem Smlouvy.

4.2 Využití nadačního příspěvku za 2. a 3. místo
Nadační příspěvek pro žadatele, kteří se v hlasování na základě výsledného počtu hlasů v
daných mikroregionech umístí na 2. nebo 3. místě, lze přidělený nadační příspěvek využít na
realizaci původně přihlášeného záměru v menší míře, nebo jako volné peněžní prostředky k
podpoře činnosti Žadatele. Při využití nadačního příspěvku jako volných peněžních
prostředků není nutné schválení předem, nicméně je nutné při jeho čerpání zajistit, že nebyl
využit proti Pravidlům programu (viz 4.3 Neoprávnění využití nadačního příspěvku).

4.3 Neoprávněné využití nadačního příspěvku
Z nadačního příspěvku nelze financovat:
- nákup nemovitostí;
- pojištění (kromě pojištění dobrovolníků zapojených do projektu, sociálního a zdravotního
pojištění, které tvoří součást mzdových nákladů zahrnutých do projektu);
- deficitní financování nebo úhradu půjček a dluhů;
- úhradu zákonné povinnosti, škod, darů;
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- náklady, které vznikly před začátkem realizace/po ukončení realizace projektu;
- náklady, které vznikly před podpisem Smlouvy;
- náklady, které nebyly uhrazeny do předložení závěrečné zprávy;
- DPH – žadatel, který je plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH na vstupu a o tento
odpočet si bude žádat podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí DPH zahrnout do uznatelných nákladů;
- náklady na pronájmy a správu kanceláří a prostorů, které nesouvisejí s účelem projektu.

Nadační příspěvek nesmí být dále použit na financování akce pořádané politickou stranou či
její stranickou (např. mládežnickou) organizací, na financování podnikatelských aktivit a
výdělečnou činnost. Nadační příspěvek nelze využít na aktivity, které uplatňují diskriminační
principy.
Nadační příspěvek může být použit pouze v souladu s cíli Programu a nesmí být příjemcem
dále darován nebo poskytnut dalšímu subjektu. V případě jakýchkoli pochybností o dodržení
etického přístupu úspěšných žadatelů, účelu finančního příspěvku nebo jeho oprávněném
využití si Pořadatelé vyhrazují právo žádat o další informace, upřesnění údajů při vyúčtování,
případně navrácení přidělených příspěvků.

4.4 Změny ve využití nadačního příspěvku
Poskytnutý nadační příspěvek vítěznému žadateli ve výši 30 000Kč musí být použit výhradně
na realizaci záměru, který byl obsahem žádosti a v souladu s pravidly grantového programu a
smlouvou o nadačním příspěvku. Případné změny v realizaci projektu musí být předem
konzultovány a schváleny ze strany Pořadatele. Pro účely schvalování změn rozlišuje
pořadatel mezi významnými a nevýznamnými změnami. Za významnou změnu je považována
taková změna, která zásadně ovlivní realizaci projektu jak po stránce věcné, tak finanční.
Významné změny je nutné konzultovat a nechat schválit Pořadatelem před jejich
provedením. Žadatel tuto změnu vždy neprodleně nahlásí na e-mail grantytesco@nros.cz. O
dalším postupu rozhodne Pořadatel. Významné změny mohou být následně upraveny
dodatkem ke smlouvě o nadačním příspěvku. Nevýznamnou změnou je taková změna, která
nemá zásadní vliv na obsah projektu či strukturu rozpočtu, nevyžaduje tedy předchozí
konzultaci a schválení vyhlašovatelem a úpravu stávající smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku.
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Významnými změnami v projektu se rozumí:
- změna právní formy příjemce;
- změna období realizace projektu (prodloužení či zkrácení);
- změna zaměření a dosažení cílů projektu;
- nové položky v rozpočtu;
- úpravy ve struktuře rozpočtu.

Nevýznamnými změnami v projektu se rozumí:
- změna kontaktních údajů příjemce;
- změna statutárního orgánu;
- změna garanta projektu;
- změna sídla.

Všechny nevýznamné změny je žadatel povinen pravdivě uvést a řádně odůvodnit v
závěrečné zprávě příslušného projektu.

4.5 Vrácení nadačního příspěvku
Pořadatelé si vyhrazují právo na odejmutí, respektive vrácení příspěvku v případě, že
nebudou naplněna stanovená kritéria, případně nebude-li dodržena Smlouva.

5. VYHODNOCENÍ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

5.1 Závěrečné zprávy a vyúčtování
Žadatelé mají povinnost do 1 měsíce od realizace projektu, nejpozději však do 30. 9. 2021,
doložit využití nadačního příspěvku a vyplnit závěrečnou zprávu v souladu s uzavřenou
Smlouvou. Žadatel je povinen zasílat závěrečné zprávy pouze elektronicky na e-mail
grantytesco@nros.cz .
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5.2 Kontrola závěrečných zpráv
Garant vyhodnocuje projekt na základě závěrečné zprávy a vyúčtování projektových nákladů
podle těchto kritérií:
- naplnění původního záměru projektové žádosti;
- věrohodnost a relevance využití nadačního příspěvku;
- splnění formálních požadavků Smlouvy a závěrečné zprávy (úplnost příloh).

Na základě případných negativních závěrů kontroly závěrečné zprávy mohou Pořadatelé
požadovat její dodatečné doplnění, případně vrácení nadačního příspěvku (viz sekce 4.3, 4.4
a 4.5).

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Na zařazení mezi úspěšné žadatele nevzniká právní nárok. Přidělení a využití příspěvků se řídí
stanovenými pravidly a smluvním ujednáním Pořadatelů. Přihlášením se do Programu
žadatel vyjadřuje souhlas s jeho pravidly.
Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli v průběhu Programu změnit nebo upravit jeho pravidla,
případně celý Program anulovat. Všechny tyto změny budou komunikovány na webu:
https://pomahame.itesco.cz/

7. SEZNAM MIKROREGIONŮ
Níže je blíže specifikováno 90 mikroregionů, v nichž budou odměněny vždy 3 nejlepší
projekty.
Význam zkratek: Ex = expres; Extra = hypermarket formátu Extra; HM = hypermarket; OD =
obchodní dům; SM = supermarket.

Číslo mikroregionu
1
2
3
4

Prodejny v mikroregionu
HM Aš
HM Boskovice
SM Tišnov
HM Brandýs nad Labem
OD Brno Dornych
Ex Brno – Špalíček
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5
6
7
8
9
10
11

Ex Brno – Malinovského
HM Brno Bohunice
Ex Brno Heršpice
SM Brno Juliánov
HM Brno Královo Pole
HM Brno Vídeňská
HM Břeclav
SM Mikulov
HM Čelákovice
HM Česká Třebová
SM Polička

13

HM České Budějovice
SM Bechyně
Ex ČB Krajinská
SM Soběslav
SM Veselí nad Lužnicí
SM Vodňany
HM Český Krumlov

14

HM Český Těšín

12

15

16

HM Děčín
SM Benešov nad Ploučnicí
SM Děčín – Byňov
SM Šluknov
Ex Nový Bor
SM Rumburk
HM Dvůr Králové n. L.
HM Frýdek – Místek

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SM Frýdek Místek
HM Havířov
HM Holešov
HM Hostivice
SM Praha Brandlová
Ex Praha Mendelova
Ex Praha Starodubečská
HM Hradec Králové
OD Hradec Králové
HM Hradec Králové – Futurum
HM Cheb
HM Chotěboř
HM Chrudim
SM Skuteč
11
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44

45

HM Ivančice
SM Pohořelice
SM Rajhrad
Ex Rosice u Brna
HM Jaroměř
HM Jičín
HM Jihlava
SM Telč
HM Jirkov
HM Karlovy Vary
SM Karlovy Vary
SM Chodov u KV
HM Karviná
Ex Karviná – Těřeškovové
HM Kladno
Ex Kladno – Rozdělov
SM Stochov
HM Klášterec nad Ohří
HM Klatovy
SM Kdyně
HM Kolín
HM Kopřivnice
HM Kralupy nad Vltavou
SM Roztoky
HM Kroměříž
HM Litvínov
Ex Osek
HM Mariánské Lázně
SM Planá
HM Mělník
SM Mělník
SM Neratovice
SM Roudnice nad Labem
SM Štětí
Extra Mladá Boleslav
SM Mimoň
SM Milovice
Ex Turnov
HM Most
SM Chomutovka
SM Chomutov
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SM Duchcov
SM Bílina

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

OD Liberec My
SM Frýdlant v Čechách
SM Jablonec n. Nisou
SM Liberec Olbrachtova
SM Liberec – Ruprechtice
SM Semily
Ex Rokytnice
HM Nový Jičín
SM Studénka
HM Olomouc
SM Litovel
HM Opava
HM Ostrava Futurum
Extra Ostrava Hrabová
HM Ostrava Třebovice
HM Ostrov nad Ohří
Ex Praha Bělehradská
Ex Praha Nuselská
Ex Praha Táborská
Ex Praha Pražského Povstání
HM Písek
SM Ústí nad Labem
Ex Ústí nad Labem
SM Krupka
Extra Plzeň – Borská Pole
Ex Plzeň Doubravka
Extra Plzeň – Rokycanská
HM Poděbrady
SM Pečky

60

Extra Praha Eden
Ex Praha Bělocerkevská
Ex Praha Kodaňská
Ex Praha Moskevská

61

HM Praha Letňany
Ex Líbeznice
Ex Praha Čakovice
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62

OD Praha Národní
Ex Praha Sokolovská
Ex Praha Prokopova
Ex Praha Koněvova
Ex Praha Hradčanská
Expres Praha Na Pískách

63

HM Praha Novodvorská
Ex Praha Černošice
SM Praha Kunratice

64

65

66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79

HM Praha Nový Smíchov
Ex Praha Arbesovo nám.
Ex Praha Svobodova
Extra Praha Skalka
SM Praha Květ
Ex Praha Roztylské náměstí
Extra Praha Zličín
Ex Praha Petržílkova
SM Praha Luka
Ex Praha Makovského
HM Prostějov
HM Přelouč
HM Přerov
SM Přerov Komuna
HM Příbram
HM Rakovník
HM Rychnov n. Kněžnou
HM Říčany
SM Kamenice – Želivec
Ex Dolní Břežany
SM Čerčany
HM Sokolov
SM Horní Slavkov
SM Habartov
HM Sušice
SM Vimperk
HM Šternberk
HM Tábor
HM Tachov
Extra Trutnov
SM Jilemnice
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

HM Třinec
Ex Bystřice nad Olší
Ex Jablunkov
HM Uherské Hradiště
HM Uherský Brod
SM Slavičín
HM Uničov
HM Ústí nad Orlicí
HM Valašské Meziříčí
SM Zubří
HM Vlašim
SM Zruč nad Sázavou
Ex Sázava
HM Vysoké Mýto
HM Vyškov
SM Zlín Alfa
HM Žatec
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