
PRAVIDLA GRANTOVÉHO PROGRAMU NADAČNÍHO FONDU 
TESCO A SPOLEČNOSTI TESCO 

 
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME 

 
 

1. ÚVOD 

Program společnosti TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco (dále Pořadatelé) 

„Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných 

projektů. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života v ČR a podpořit udržitelný rozvoj skrze aktivity 

lokálních komunit.  

 

V 5. kole bude rozdělena částka 5 040 000 Kč, a to v 90 stanovených regionech, jejichž 

seznam naleznete na webu Programu v sekci Ke stažení. V tomto kole jsou přidělovány 

nadační příspěvky třem organizacím v každém regionu. 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 přihlášený projekt realizovat buď se zajištěním chybějících prostředků z jiných zdrojů, nebo 

upravit rozpočet projektu (realizace v menším měřítku), nebo příspěvek využít pro podporu 

prezentace Žadatele (marketingové a PR činnosti organizace).  

 

2. OBLASTI PODPORY / NA CO JE MOŽNÉ ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK?  

Do Programu je možné podávat projekty zaměřené na: 

 rozvoj komunitního života / komunitního prostředí 

 vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých  

 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 

 

3. SPECIFIKACE OPRÁVNĚNÉHO ŽADATELE / KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT DO 
PROGRAMU?  

O příspěvek z grantového 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 

 

Podmínkou podání projektové žádosti je působnost organizace v regionu, do kterého se hlásí.  

 

4. PRŮBĚH GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Podání žádosti 

Projektovou žádost je třeba podat elektronicky skrze online přihlášku na webových stránkách 

Programu (https://www.itesco.cz/pomahame/reg-and-login/). Žádost nemá žádné povinné 

přílohy, ale můžete přiložit výroční zprávu Vaší organizace či jiné materiály, které považujete 

za relevantní pro vyhodnocení Vaší žádosti. 

 

Projektové žádosti lze podávat od 8. října do 16. listopadu 2018. Od 1. listopadu 2018 budou 

postupně uzavírány regiony, ve kterých bude 6 a více přihlášených projektů. Seznam 

otevřených regionů je dostupný přímo v přihlašovacím formuláři na webu Programu. Návod k 

vyplnění přihlášky je k nalezení v sekci Ke stažení na webové stránce Programu.  

 

Žadatelé mohou podat přihlášku v rámci jednoho IČO a čísla bankovního účtu i v jiných 

regionech, než kde mají sídlo, pokud v daném regionu 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. 

 

Hodnocení žádosti 

Posuzování projektů zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti, odborný garant hodnotící 

fáze Programu. V každém z 90 regionů jsou komisí odborného garanta vybrány 3 nejlepší 

projekty. Posuzovány jsou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti, neúplné žádosti a 

žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z hodnocení vyřazeny.  

 

 

 

 

 

https://www.itesco.cz/pomahame/reg-and-login/
https://pomahame.itesco.cz/downloads#guidebook


Hodnocení probíhá na základě bodového hodnocení, viz následující tabulka: 

 

HODNOTÍCÍ PRVKY VÁHA PRVKU 

Posouzení projektu, jeho přidaná hodnota a jeho dopad 50% 

Posouzení neziskové organizace 30% 

Nominace obchodem 20% 

Celkem  100% 

Výherci minulého kola (Vy rozhodujete, my pomáháme IV. kolo 2018) -20% 

 

Hlasování 

V další fázi zákazníci hlasují pro vybrané projekty na prodejnách Tesco. Hlasování probíhá 

tak, že za každý nákup získá zákazník 1 žeton, jehož pomocí může hlasovat pro projekt, který 

chce podpořit. Projekt s nejvyšším počtem hlasů v regionu získává nadační příspěvek 30 000 

Kč. Projekt, který se umístí na 2. místě získává nadační příspěvek ve výši 16 000 Kč a projekt, 

který se umístí na 3. místě získá nadační příspěvek 10 000 Kč. 

 

Časový harmonogram grantového programu: 

8.10.2018 – 16.11.2018 Podávání žádostí 

19.11.2018 – 18.1.2019 Hodnocení žádostí 

21.1 – 18. 2. 2019 Hlasování 

18.2. – 5.3.2019 Zpracování výsledků 
 

Do 8.3.2019 
 

Vyhlášení výsledků 
 

Od 11.3.2019 Podpisy smluv a realizace projektů 

 

 

 

 



5. PŘIDELĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ 

Příspěvek ve výši 30 000 Kč je přidělen vždy 1 vítěznému žadateli s nejvyšším počtem 

hlasovacích žetonů v každé z 90 stanovených regionálních oblastí, který uzavřel s Nadačním 

fondem Tesco smlouvu o Nadačním příspěvku peněžitém. Poskytnutý grant od Nadačního 

fondu Tesco se musí rovnat alespoň 1/3 uznatelných nákladů - tedy v případě nadačního 

příspěvku v hodnotě 30.000 Kč mohou být celkové náklady na projekt maximálně 90.000 Kč. 

 

Nadační příspěvek pro žadatele, kteří se v hlasování na základě výsledného počtu žetonů 

v daných regionech umístí na 2. a 3. místě, lze využít třemi způsoby: 

 

a) jako spolufinancování přihlášeného projektu  

Žadatel zajistí spolufinancování pro doplnění rozpočtu projektu. Pro spolufinancování mohou 

být použity vlastní zdroje žadatele, dary, sponzoring, granty, příspěvky od zřizovatele, dotace 

aj. V takovém případě již grant od Nadačního fondu Tesco nebude muset představovat 1/3 

celkových nákladů na projekt.  

 

b) jako financování přihlášeného projektu ve výši nadačního příspěvku  

Pokud Žadatel není schopen zajistit vlastní nebo cizí zdroje pro doplnění rozpočtu projektu, 

upraví rozpočet projektu odpovídající výši nadačního příspěvku (v případě 2. místa 16 000 Kč, 

v případě 3. místa 10 000 Kč)  

 

c) jako financování pro podporu prezentace organizace  

Mezi takovéto činnosti spadá např. online marketing, sociální marketing, propagační materiály, 

(plakáty, videa, fotografie, propagační předměty) a propagační kampaně. Využití nadačního 

příspěvku musí být doloženo účetními doklady (např. faktura, účtenky apod.) a jejich 

vysvětlením.  

 

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.  

 

 

6. PODMÍNKY PROGRAMU 

Příspěvky musí být využity výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu, 

nebo na financování marketingových a PR činností organizace (v případě 2. a 3. místa), a to 

v rozmezí 6 následujících kalendářních měsíců ode dne podpisu smlouvy o Nadačním 

příspěvku peněžitém (dále jen Smlouva) oběma stranami, plně v souladu se Smlouvou. 



K podpisu Smlouvy může dojít nejdříve 11. března 2019, tedy po vyhlášení výsledků 

hlasovací fáze, k realizaci projektu nesmí dojít před podpisem Smlouvy. Žadatelé mají 

povinnost do 7 měsíců od podpisu smlouvy doložit využití nadačního příspěvku a vyplnit 

závěrečnou zprávu v souladu s uzavřenou Smlouvou.  

 

Z nadačního příspěvku nelze financovat 

 pokrytí osobních a cestovních nákladů 

 nákup nemovitostí 

 pojištění  

 deficitní financování nebo úhradu půjček a dluhů 

 úhradu zákonné povinnosti, škod, darů 

 náklady, které vznikly před začátkem realizace/po ukončení realizace projektu 

 náklady, které nebyly uhrazeny do předložení závěrečné zprávy 

 náklady na pronájmy a správu kanceláří a prostorů 

 

Příspěvek může být použit pouze v souladu s cíli Programu a nesmí být dále darován nebo 

poskytnut dalšímu subjektu. V případě jakýchkoliv 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.  

 

Poskytovatel daru, respektive Pořadatelé, si vyhrazuje právo na odejmutí, respektive vrácení 

příspěvku v případě, že nebudou naplněna stanovená kritéria, případně nebude-li dodrženo 

bilaterální smluvní ujednání.  

 

Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit nebo upravit Pravidla, 

případně celý Program anulovat. Všechny tyto změny budou komunikovány na webu: 

https://pomahame.itesco.cz/  

 

https://pomahame.itesco.cz/

