
Pravidla grantového programu  
„NA KŘÍDLECH POMOCI“ pro rok 2018 

 

Tento dokument popisuje pravidla programu „NA KŘÍDLECH POMOCI“, v němž 

Letiště Praha, a.s., (dále jen „LP“), rozdělí 300 tisíc Kč na charitativní projekty.  

1. Zaměření programu „NA KŘÍDLECH POMOCI“  

V  rámci grantového řízení podpoří společnost LP projekty naplňující téma „Cestování 

bez hranic“. Finanční podporu mohou získat projekty zlepšující mobilitu osob 

s jakýmkoliv hendikepem či zdravotním omezením.  

2. Okruh žadatelů 

Žádost do programu mohou podat neziskové a veřejně prospěšné společnosti či 

spolky, nadace a ústavy i další právnické a fyzické osoby, které se zaměřují na pomoc 

v daných oblastech nebo danou pomoc samy potřebují. Jedná se o právnické osoby  

a instituce se sídlem v České republice nebo fyzické osoby s trvalým pobytem na 

území České republiky. 

3.  Finanční rozpočet a výše příspěvku  

Celkový rozpočet programu pro rok 2018 činí 300 tisíc Kč. Maximální výše finančního 

příspěvku pro jeden projekt je 100 tisíc Kč.  

4.  Způsob informování o zahájení programu 

Vyhlášení programu je zveřejněno na internetových stránkách LP, včetně podrobných 

pravidel. 

5. Způsob podávání žádostí  

Žádost lze podat pouze prostřednictvím řádně vyplněného elektronického formuláře 
na internetových stránkách LP, a to nejpozději do 30. 9. 2018. Všechny žádosti musí 
být doručeny před uplynutím lhůty pro jejich podání. Každý žadatel může podat pouze 
jednu žádost.  
V případě, že je žadatelem fyzická osoba, je zároveň nutné: 
 

 Doložit, že o grant žádá „fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, která je 
poživatelem invalidního důchodu (nebo byla poživatelem invalidního důchodu 
ke dni přiznání starobního důchodu) nebo je nezletilým dítětem závislým na 
péči jiné osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“. 

 Doložit, že žádá o grant „na zdravotnické prostředky dle zákona č. 123/200 Sb., 
o zdravotnických prostředcích, a to nejvýše do částky nehrazené zdravotními 
pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené 
příspěvkem ze státního rozpočtu.  



 
V případě nedodání výše uvedeného je žádost automaticky vyřazena.  

6. Způsob vyhodnocování žádostí 

Výběr projektů probíhá ve dvou kolech.  

Došlé žádosti jsou posouzeny z hlediska úplnosti a formální správnosti a předány 

k posouzení hodnotící komisi programu. Hodnotící komise programu vybere 

maximálně 10 projektů, které postoupí do druhého kola. Členové hodnotící komise 

budou projekty posuzovat z hlediska toho, nakolik: 

 Projekt naplňuje definované zaměření programu. 

 Jsou představy žadatele o naplnění projektu efektivní a smysluplné (zda by 
nebylo možné dosáhnout téhož účelu jinými efektivnějšími postupy, zda jím 
dosud vykonávaná činnost a způsob hospodaření umožní dokončení projektu). 

 Je zajištěna pestrost vybraných projektů postoupených do dalšího kola. 
 

Výsledek prvního kola, tedy maximálně deset žádostí vybraných hodnotící komisí, 

bude zveřejněn se základním popisem projektu na Intranetu společnosti LP. Finální 

výběr projektů k podpoře provedou zaměstnanci společnosti LP a všech dceřiných 

společností formou hlasování. Projekty s největším počtem hlasů získají požadovaný 

finanční příspěvek, a to do celkové výše 300 tisíc korun za všechny podpořené 

projekty.  

Společnost LP není povinna zdůvodňovat důvod vyřazení žádosti.  

7. Zveřejnění výsledků programu 

Všichni žadatelé obdrží písemnou informaci o výsledku programu, a to nejpozději do 

30. 11. 2018. Úspěšným žadatelům je zároveň poslán návrh darovací smlouvy 

s termínem nutným k jejímu podpisu. V případě nedodržení termínu podpisu smlouvy 

zaniká obdarovanému nárok na poskytnutí daru.  

8. Následná kontrola využití příspěvků a vyúčtování 

Úspěšný žadatel, který na základě darovací smlouvy obdrží finanční příspěvek na 

přesně definovaný projekt, je povinen následně doložit vyúčtování daru formou 

účetních dokladů včetně fotodokumentace.  


