Jak posuzujeme žádosti
v rámci programu Patriot
Naplnění vize společnosti
Všechny došlé žádosti o podporu a jednotlivé projekty posuzujeme individuálně; prvotním kritériem je naplnění vize
společnosti v oblasti sociální odpovědnosti prostřednictvím případné realizace projektu popsaného v žádosti.

Podpora regionu
Při posuzování klademe důraz na podporu regionálních projektů; regionem myslíme oblast do vzdálenosti 30 km od
areálu Mondi Štětí, především pak město Štětí, Hoštka, Roudnice nad Labem, Mělník, Litoměřice a spádové obce
vyjmenovaných měst; žádosti o podporu projektů ze vzdálenějších regionů posuzujeme individuálně. Finanční dar
může být poskytnut obcím, městům a právnickým osobám, které nebyly založené za účelem dosažení zisku,
působícím zejména na území regionu. Regionem se myslí oblast do vzdálenosti 30 km od areálu Mondi Štětí a.s.

Stálost a udržitelnost realizovaného projektu
Výstup z projektu realizovaného s podporou společnosti Mondi Štětí a.s. by měl být hmatatelný́ a žadatel musí mít
jasný plán pro udržení dlouhodobé hodnoty majetku – údržba, provoz, dofinancování apod.

Oblasti zaměření
Finanční dar je určen k podpoře projektů v následujících oblastech: kultura, věda, bezpečnost a požární ochrana,
školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže. Dále pak
podporujeme region finanční podporou při snaze vytvářet místo, kde lidé chtějí žít – rekultivace ploch, výstavba
veřejných budov a prostranství atd. Dar nemůže být poskytnut politickým stranám ani politickým hnutím.

Opakovaná podpora
Mondi Štětí a.s. pravidelně podporuje vybrané místní organizace v jejich aktivitách. Žádná organizace však nemá
nárok na opakovanou podporu automaticky. Pro pokrytí všech oblastí zaměření rovnoměrně a pro zajištění co
nejširší působnosti v regionu hodnotíme také množství finančních prostředků, které organizace v minulosti v rámci
programu Patriot obdržela. V případě, že všechny projekty splňují ostatní kritéria, upřednostňujeme podporu projektů
zaslané organizací, která se do projektu zapojila poprvé, nebo v minulosti obdržela nejnižší finanční příspěvek.
Dalším možným důvodem k opakovanému poskytování finančních prostředků je postupná realizace projektu.
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Finanční spoluúčast
Každý projekt by měl být realizován částečně z vlastních zdrojů organizace. Dále by projekt neměl ohledně
dofinancování podléhat vlivům třetích stran, u kterých hrozí například odstoupení od projektu a tím znemožnění
jeho realizace. Výjimky budou posuzovány individuálně.

Cílová skupina a přednost při výběru
Při posuzování žádostí mají přednost pro realizaci projekty týkající se dětí, sociálně znevýhodněných a
handicapovaných osob. Mondi Štětí a.s. má právo změnit zařazení projektu do jiné kategorie, pokud projekt bude
lépe odpovídat jejímu zadání.
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