Jak zažádat o podporu
v rámci programu Patriot
I.

Úvodní ustanovení

Jsme Patrioty našeho regionu. Posloucháme hlas komunity a budujeme dobré jméno naší společnosti
prostřednictvím podpory regionálních projektů. Společně s vámi tvoříme místo, kde nás baví žít. Více na
www.zitmebavi.cz/patriot.

II.
1.

Úvodní ustanovení
V rámci programu Patriot lze žádat pouze o poskytnutí finančního daru, jiné plnění, než finanční dar není v rámci
tohoto projektu možné poskytnout.

2.

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. a vybraná města a spádové obce. Více v dokumentu Jak posuzujeme žádosti.

3.

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, rekultivace
ploch, výstavba veřejných ploch a prostranství. Dar nemůže být poskytnut politickým stranám ani politickým
hnutím ani na akce určené na jejich podporu.

4.

Poskytnutí daru nezavazuje společnost Mondi Štětí a.s. k poskytnutí jakéhokoli daru v budoucnu ani nezakládá
žádnou praxi.

5.

Každý projekt by měl být realizován částečně z vlastních zdrojů žadatele. Výjimky budou posuzovány
individuálně.

6.

Projekty, kterým bude udělen finanční dar, bude vybírat generální ředitel Mondi Štětí a.s. a CSR manager.

7.

Zda společnost Mondi Štětí a.s. poskytne finanční dar a pokud ano, v jaké výši, závisí pouze na rozhodnutí
Mondi Štětí a.s.

8.

Projekt musí být realizován do konce daného kalendářního roku, v průběhu, kterého byl finanční dar poskytnut,
pokud generální ředitel Mondi Štětí a.s. a CSR manager nerozhodnou jinak.

9.

Žadatelé nemají vůči společnosti Mondi Štětí a.s. právo na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících se žádostí o
poskytnutí finančního daru a účastí v programu Patriot.

III.
1.

Kdo může žádat o finanční dar

Žadatelem musí být výhradně právnická osoba registrovaná v České republice a působící na území ČR.
Povinnost registrace neplatí pro obce a města.
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2.

Žadatel musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně 1 rok před podáním žádosti.

3.

Žádost o udělení finančního daru musí mít písemnou formu a musí být podána na vyplněném formuláři, jehož
vzor je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho příloha č. 1. Vyplněný formulář, včetně rozpočtu projektu,
je nutné zaslat:
a.

v elektronické podobě s využitím online formuláře na stránkách www.zitmebavi.cz/patriot. V takovém
případě musí být vyplněná žádost o poskytnutí finančního daru vytištěna, podepsána a její scan ve formátu
pdf nahrán jako příloha formuláře, nebo

b.

v písemné podobě poštou na adresu Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08 k rukám Markéty
Bašusové, která online formulář vyplní za organizaci.

Podání žádosti jiným způsobem, včetně zaslání žádosti do datové schránky společnosti Mondi Štětí a.s., je
vyloučeno. Žádosti pro daný rok přijímáme pouze v období, které je uvedeno v novinkách na stránkách
www.zitmebavi.cz/patriot.
4.

Je-li žadatelem, jemuž má být udělen finanční dar, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec nebo
kraj, je povinna před podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru doložit souhlas zřizovatele s přijetím
finančního daru, včetně výslovného uvedení, zda jde majetek do vlastnictví organizace nebo zřizovatele nebo
doložit, že je oprávněna přijmout finanční dar bez souhlasu zřizovatele. Nedoloží-li uvedené dokumenty ve lhůtě
30 dnů od oznámení schválení finančního daru, nebude smlouva o poskytnutí daru uzavřena.

5.

Vůči žadateli nesmí být podán návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) ani návrh na zahájení řízení, jehož
předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, ani na majetek žadatele nesmí být prohlášen (byť i
nepravomocně) konkurs ani nesmí být insolvenčním soudem (byť i nepravomocně) rozhodnuto o úpadku
žadatele, ani insolvenční návrh na žadatele nesmí být (byť i nepravomocně) zamítnut pro nedostatek majetku.
Zároveň žadatel nesmí být v likvidaci, ani nesmí existovat rozhodnutí o vstupu žadatele do likvidace. Výše
uvedené skutečnosti je žadatel povinen společnosti Mondi Štětí a.s. prokázat čestným prohlášením. Jestliže
nastane kterákoli z výše uvedených skutečností, je společnost Mondi Štětí a.s. oprávněna odstoupit od darovací
smlouvy se žadatelem a požadovat vrácení daru.

IV.

Výběr projektu

1.

Všechny došlé žádosti o podporu a jednotlivé projekty jsou posuzovány individuálně.

2.

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

3.

Rozhodnutí společnosti Mondi Štětí a.s. o poskytnutí či neposkytnutí podpory na základě konkrétní žádosti je
konečné a nelze se proti němu odvolat.

4.

Mondi Štětí a.s. může svoje původní rozhodnutí změnit v případě, že vyjdou najevo nové skutečnosti, které
původně nebyly známé, např. že žadatel uvedl v žádosti nepravdivé skutečnosti.

5.

Na poskytnutí finančního daru není právní nárok. Společnost Mondi Štětí a.s. si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z předložených žádostí o podporu projektu, stejně jako je oprávněna podpořit projekt v jiné výši, než
jakou navrhoval žadatel. Jestliže bude finanční dar poskytnutý společností Mondi Štětí a.s. v nižší výši, než
o jakou výši žadatel žádal, je žadatel povinen předložit společnosti
Mondi Štětí a.s. dodatek k žádosti o poskytnutí finančního daru, který bude obsahovat zejména upravený projekt
a rozpočet, z nichž bude průkazné, že žadatel zajistil financování té části projektu, která nebude pokryta
z finančního daru společnosti Mondi Štětí a.s., z jiných zdrojů, nebo že poskytnutím finančního daru společností
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Mondi Štětí a.s. zrealizuje ucelenou část projektu. Nedoloží-li žadatel dodatek ve lhůtě 30 dnů od oznámení
schválení finančního daru, nebude smlouva o poskytnutí daru uzavřena.
6.

Společnost Mondi Štětí a.s. není povinna uvádět důvody svého rozhodnutí ani toto rozhodnutí jakkoli
vysvětlovat, včetně důvodů pro výběr konkrétní žádosti, důvodů, pro které nebyla vybrána žádná žádost, či
důvodů, pro které byl projekt podpořen v jiné výši, než jakou navrhoval žadatel.

7.

Společnost Mondi Štětí a.s. má právo změnit podmínky programu Patriot v jeho průběhu
(s uvedením data účinnosti).

V.

V. Podmínky pro žadatele, jejichž projekt byl vybrán pro poskytnutí
finančního daru

1.

Společnost Mondi Štětí a.s. bude písemně a poté telefonicky kontaktovat žadatele, jehož žádost
o podporu byla vybrána.

2.

Úspěšný́ žadatel je povinen uzavřít písemnou darovací smlouvu se společností Mondi Štětí a.s. Pokud není
oběma stranami dohodnuto jinak, neuzavře-li úspěšný́ žadatel smlouvu do 30 dnů od písemného oznámení
o výběru žádosti pro přidělení podpory, nebude jeho projekt finančním darem podpořen a žadateli nepřísluší
v důsledku této skutečnosti žádná práva, včetně práva na úhradu nákladů.

3.

Žadatel smí použít finanční dar pouze ke sjednanému účelu a nesmí převést finanční dar na třetí osobu. Jestliže
žadatel poruší kteroukoli z těchto povinností, je povinen obdržený finanční dar společnosti Mondi Štětí a.s. ihned
vrátit.

4.

Žadatel je povinen zjistit, zda se na něj vztahují povinnosti uvedené v zákonu č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znění. Pokud ano, je žadatel povinen splnit povinnosti, které z tohoto právního
předpisu vyplývají.

5.

Žadatel je povinen dodat společnosti Mondi Štětí a.s. fotodokumentaci realizovaného projektu před a po
uskutečnění. Fotografie musí být dodané v tiskové kvalitě. V případě, že toto není možné realizovat z
vlastních zdrojů, obraťte se s žádostí o zajištění profesionálních fotografií na
marketa.basusova@mondigroup.com. Společnost Mondi Štětí a.s. má právo využít fotografie
k propagačním účelům. Žadatel se zavazuje vyvinout max. úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat,
aby zajistil souhlas všech osob nacházejících se na fotografiích s uveřejněním fotografií v materiálech
společnosti Mondi Štětí a.s.

6.

Společnost Mondi Štětí a.s. má právo uvést projekt vybraného žadatele ve svých materiálech a při své
propagaci.

7.

Jestliže výsledek projektu podpořeného v rámci programu Patriot je hmotné povahy, zavazuje se žadatel bez
zbytečného odkladu po realizaci projektu (či podpořené části projektu) natrvalo umístit v místě realizace projektu
(či poblíž tohoto místa) informační tabuli (pokud je to proveditelné), jejímž obsahem bude sdělení, že projekt byl
spolufinancován společností Mondi Štětí a.s. v rámci
programu Patriot. Informační tabuli dodá Mondi Štětí a.s. Informační tabuli je žadatel povinen umístit tak, aby
byla v co největší míře viditelná pro veřejnost.

8.

Úspěšný́ žadatel umožní společnosti Mondi Štětí a.s. nahlédnout do svého účetnictví k ověření využití daru.
V případě, že bude prokázáno, že dar byl poskytnut na základě nepravdivých nebo zkreslených údajů nebo že
dar nebyl využit k účelu, pro který́ byl poskytnut, je žadatel povinen poskytnutý dar vrátit.
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9.

Žádosti ani podklady poskytnuté spolu se žádostmi o finanční dar se žadatelům nevracejí.

10. Podáním žádosti žadatel potvrzuje, že osoby, které žádost za žadatele podepisují, jsou oprávněny za žadatele
v této záležitosti jednat a že žadatel splňuje veškeré podmínky vyžadované právními předpisy pro přijetí
finančního daru.
11. Podáním žádosti o podporu projektu žadatel bez výhrad a v plném rozsahu souhlasí se všemi podmínkami,
právy a povinnostmi uvedenými v tomto dokumentu.

Rozpočet projektu

Položková kalkulace

Předpokládaná výše výdajů

Požadovaná výše finančního

(uveďte konkrétně jednotlivé položky, tj. název

(Kč)

příspěvku (Kč)

položky, počet kusů, cenu za kus)

Celkem
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