ŽÁDOST O UDĚLENÍ GRANTU NSU PRAHA A SPOLEČNOSTI GESTOR PRO ROK 2018

– 2019
Žadatel:
Název organizace/jméno jednotlivce*): .........………………………………..…………………………………………….
IČO/rodné číslo*):.........................................……………
Organizace zastoupená*):…………………….....………………………………………………………………………….
Adresa pro korespondenci: ......................................................................................................................................….
Telefon: .................................................... Fax: ................................................ E-mail:..............................................
Sídlo organizace/trvalé bydliště*): .................................................................................................................................
Telefon: ................................................. Fax: ................................................ E-mail:............................................
Bankovní spojení:…………………………………………………………………………………………………..……
Projekt**):
Název:...........................................................................................................................................................................
Zaměření: .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Termín a místo realizace: ...............................................................................................................................................
Spolupracovníci/spolupracující instituce**): ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Uveďte, prosím, dva odborníky, které může Rada NSU-Praha kontaktovat pro posouzení Vaší žádosti
1......................................................................
Požadovaný finanční příspěvek

2..........................................................................................

Celkové náklady na projekt**): ......................................................................................................................................
Požadovaný příspěvek:.................................................................................................................................................
Příspěvky od jiných institucí:.......................................................................................................................................
……….......................................................................................................................................................................
*) nehodící se škrtněte **) podrobnosti uveďte v příloze

Datum:
....................................…………..........
...........................................................................................
Přílohy: 1. Podrobné údaje o žadateli
2. Podrobný popis projektu
3. Vizuální dokumentace projektu

Podpis:

4. Podrobný rozpočet projektu
5. Informace o dalším finančním krytí projektu
6. Potvrzení partnerů o účasti v projektu (jsou-li)

Podmínky pro udělení výročního grantu NSU Praha poskytovaného z prostředků
GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Od založení NSU Praha v roce 1992 představuje program grantů pro výtvarné umělce a
umělecké instituce jeden z významných nástrojů pro rozvoj současného umění. Cílem tohoto
programu je především podpora nových talentů a invence na poli výtvarného umění a také
pomoc při rozvíjení sociálního diskurzu.
V počátcích fungování NSU Praha byly granty Nadace poskytovány ze zdrojů filantropa
George Sorose. Od roku 2004 jsou granty NSU Praha čerpány z výnosů daru Fondu
národního majetku (FNM) poskytnutého v rámci Nadačního investičního fondu (NIF) na
základě usnesení parlamentu a vlády ČR. V roce 2018 se stává hlavním zdrojem
poskytovaných
grantů
příspěvek
společnosti
GESTOR
–
ochranný
svaz
autorský, z. s.


Granty jsou určeny pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové
organizace za předpokladu, že tyto instituce hradí nejméně 50% nákladů z vlastního
rozpočtu, dále pro kurátory, umělce nebo skupiny umělců na dílčí podporu
konkrétního projektu z oblasti současného výtvarného umění.



Granty jsou poskytovány k dílčí podpoře uměleckých projektů realizovaných od 1. 7.
2018 do 30. 6. 2019



Grant je možno použít k hrazení nákladů na prezentaci uměleckých projektů
(transport, pojištění výstav, krytí účastnických poplatků, cestovné apod.) Grant není
určen ke studijním účelům ani ke krytí životních nákladů.



Grant není určen na realizaci uměleckého díla (tj. na materiál a výrobu), s výjimkou
díla vytvořeného ve veřejném prostoru.



Žádost se předkládá v jednom exempláři na tomto vyplněném formuláři doplněném o
požadované přílohy. V případě poštovní zásilky je rozhodující datum podacího
razítka.



Žádost je posuzována nezávislou šestičlennou komisí odborníků, jejíž rozhodnutí je
potvrzeno správní radou NSU a orgánem GESTORu



Rozhodnutí obou institucí je konečné a Nadace nemá povinnost rozhodnutí zdůvodnit.



V případě neúplnosti informací a příloh, které náleží k žádosti (viz strana 1), nebude
tato žádost projednána.



Rozhodnutí o udělení či neudělení grantu bude žadateli sděleno do 10 dnů ode dne
rozhodnutí.



Výplata poskytnutého grantu se uskutečňuje bankovním převodem po podepsání
smlouvy.



Žadatel, který obdrží požadovaný příspěvek je povinen předat NSU Praha podrobné
vyúčtování a zprávu o realizaci podpořeného projektu do jednoho měsíce po realizaci
projektu, nejpozději však do 31. července 2019. V případě celoročního projektu do
konce června 2019.

Termín odevzdání žádostí: 30. dubna 2018
Nadace pro současné umění Praha
Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7, Česká republika
tel.: +420 222 986 116 Ι info@fcca.cz
www.fcca.cz Ι www.artlist.cz Ι www.galeriejeleni.cz

