Pravidla
1. Preambule a úvodní ustanovení
Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco (dále Pořadatelé) s názvem „Vy
rozhodujete, my pomáháme“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně
prospěšných projektů. Smyslem tohoto programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje
a ke zlepšení kvality života v regionech celé České republiky.
Celkem bude v ročníku 2017 rozdělena částka 2 700 000 Kč, a to v 90 stanovených oblastech.
90 vítězných organizací tak získá částku 30 000 Kč.
Neziskové organizace z celé ČR, které splňují podmínky 3. bodu těchto Pravidel, se budou
moci přihlásit v termínu výzvy. Následně budou Pořadateli programu vybrány 2 - 3 neziskové
organizace se svými projekty pro každou z 90 stanovených regionálních oblastí.
2. Výzva pro žadatele
V rámci aktuální výzvy je možné přihlašovat svoje projekty pro zařazení do programu „Vy
rozhodujete, my pomáháme“.
Žádosti bude možné podat elektronicky včetně příloh od 15. května 2017 do 11. června 2017
do všech regionů bez omezení počtu přihlášek. Pro období od 12. 6. do 30. 6. je stanoven
limit 6 přihlášek pro každý region. Od 12. června budou následně uzavřeny regiony s
naplněným limitem 6 přihlášek (splňujících níže uvedené podmínky). Do zbylých regionů, kde
nebude dosažený limit, se bude možné hlásit do 30. června. Seznam otevřených regionů
bude dostupný online na oficiálním webu program, kde volné regiony budou označeny
červeně a plné budou označeny šedě. Návod a postup k vyplnění přihlášky je k nalezení
v sekci Ke stažení na oficiální webové stránce programu. Žadatelé mohou podat přihlášku
v rámci jednoho IČO a čísla bankovního účtu i v jiných/více regionech, než kde mají sídlo,
pokud v daném regionu prokazatelně působí.
3. Specifikace oprávněného žadatele
Program je určen výhradně na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního
charakteru.
Žadatelem může být pouze právnická osoba (nikoliv však obchodní společnosti a ani fyzické
osoby), a to charakteru neziskové organizace. Oprávněnými žadateli jsou spolky, obecně
prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, příspěvkové organizace, evidované
právnické osoby. Podmínkou podání projektové žádosti je působnost organizace v regionu,
do kterého se hlásí.

Okruh oblastí činnosti oprávněných žadatelů je následující: sociální a humanitární činnost,
vzdělávání, kultura, zdraví, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o
ohrožené a znevýhodněné děti a mládež.
Okruh oblastí zaměření projektu je následující: životní prostředí, zlepšení okolí, vzdělávání,
rozvoj dovedností dětí, mladých lidí a dospělých, zdravý životní styl, zdraví.
Program není určen na podporu politických stran a hnutí, respektive jakýchkoliv dalších
subjektů vyvíjejících politickou činnost.
4. Žádost a její posouzení
Žádost musí být vyplněna online, viz Elektronická přihláška na našich stránkách.
Časový harmonogram projektu:
15. května 2017

30. června 2017 do
23:59

1. července 2017 – 31.
července 2017

3. října – 31. října 2017
1. – 10. listopadu 2017
Týden od 13. listopadu
2017

Spuštění elektronické
žádosti pro přihlášení
do projektu
Uzávěrka podávání
žádostí
Hodnocení žádostí
Hlasování
Zpracování výsledků
Vyhlášení výsledků

Posuzování projektů bude probíhat na základě bodového hodnocení. Hodnotit se bude dle
následující tabulky:
Hodnotící prvky

Váha prvku

Posouzení projektu, jeho přidaná hodnota a jeho dopad
Posouzení neziskové organizace
Nominace obchodem

50%
30%
20%

Celkem
Výherci minulého ročníku (Vy rozhodujete, my pomáháme
2017)

100%
-20%

5. Výběrová komise/Rada programu

Výběrový proces bude mít na starosti komise tvořená členy externího partnera, která vybere
úspěšné žadatele a to 2 - 3 v každé z vybraných 90 regionálních oblastí. Ti se budou moci
ucházet o podporu zákaznické veřejnosti v rámci programu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“.
Na zařazení mezi úspěšné žadatele nevzniká právní nárok. Přihlášením se do Programu
vyjadřuje žadatel souhlas s jeho Pravidly.

6. Přidělení příspěvku
Příspěvek ve výši 30 000 Kč bude přidělen vždy 1 vítěznému žadateli v každé z 90 vybraných
regionálních oblastí. Příspěvek získá ta organizace, která získá nejvyšší počet hlasovacích
žetonů od zákazníků a uzavře s Nadačním fondem Tesco smlouvu o Nadačním příspěvku
peněžitém (dle přílohy).
Samotným výběrem mezi úspěšné žadatele na přidělení příspěvku nevzniká jakýkoliv právní
nárok. Přidělení a využití příspěvku se řídí stanovenými Pravidly a smluvním ujednáním
Pořadatelů. 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.
Příspěvek musí být využit pouze a výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného
projektu, a to v rozmezí 6 následujících kalendářních měsíců po obdržení příspěvku, plně v
souladu se Smlouvou.
7. Závěrečná ustanovení
Posuzovány budou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti. 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 úspěšného žadatele, účelu
finančního příspěvku nebo jeho oprávněném využití si Pořadatelé vyhrazují právo žádat
o další informace, upřesnění údajů při vyúčtování, případně navrácení přidělených příspěvků.
Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit nebo upravit Pravidla,
případně celý Program anulovat.

