
Minigranty – Nejčastější dotazy (FAQ)  

 

Pro koho je program určen? 

- pro zaměstnance skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví 
- pro zaměstnance, kteří se rozhodli vyzkoušet roli dobrovolníka u námi prověřených 

organizací 

Co je to dobrovolnictví? Kdo je považován za dobrovolníka? 

- dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční 
odměnu 

- dobrovolník v případě MiNiGRANTů je zaměstnanec skupiny Veolia, který se ve svém volném 
čase věnuje dobrovolnictví, tj. vykonává činnost dobrovolníka bez nároku na odměnu 
  

Kdo může podat žádost o MiNiGRANT? 
- žádost podává vždy sám zaměstnanec 

o 1. možností je podat svůj vlastní projekt (včelaři, projekty z oblasti životního prostředí 
– sázení stromů, ptačí budky, vlastní projekty atd.) 

o 2. možností je žádat ve prospěch organizace, se kterou jako dobrovolník spolupracuje 
(může se jednat o nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, spolky, 
sdružení i neformální skupiny aktivních občanů). 

Jak podám žádost o MiNiGRANT? 
- žádost se podává online na stránkách NFV vyplněním online formuláře 
- podrobný návod na podání žádosti naleznete také na stránkách NFV 

Co musím splnit, abych MiNiGRANT získal? 
- ve svém volném čase se musím věnovat dobrovolnictví (není nutné se aktivně podílet přímo 

na předloženém projektu, organizaci mohu vypomáhat i jiným způsobem, např. účetnictví, 
správcovství, účast na jiných aktivitách organizace atd.) 

- posuzuje se i přínos projektu pro společnost a kvalita zpracování žádosti. 
 

Praktický příklad 1: Mám kamaráda/kamarádku, který/á shání peníze na rehabilitaci pro své 
postižené dítě/pracuje v rodinném/komunitním centru/atd., mohu mu/jí pomoct formou žádosti o 
MiNiGRANT? 

- ano, v případě že jsem do projektu sám aktivně zapojen (dítě pravidelně hlídám, 
v rodinném/komunitním centru pořádám kurzy, dělám různé opravy atd.)  

- pokud pomůžu pouze podáním žádosti o MiNiGRANT, NEJEDNÁ se o dobrovolnictví, a proto 
nemohu o MiNiGRANT žádat. 

 
Praktický příklad 2: Vozím své dítě do školky/kroužku/sportovního klubu apod., pravidelně se jako 
divák účastním jejich akcí. Mohu ve prospěch školky/klubu žádat o MiNiGRANT? 

- ne, v tomto případě se NEJEDNÁ o dobrovolnictví. 
 
Jakou výši MiNiGRANTu mohu získat? 

- žádat mohu max. o 50 000 Kč na projekt 



- je možné podat i více žádostí najednou 
- přidělený příspěvek může být oproti požadovanému příspěvku nižší (příspěvky bývají kráceny, 

min. výše podpory je však 50 % z požadované částky). 

Jaké oblasti (obory činnosti) jsou podporovány? 
- Podporovány jsou především projekty z oblasti: 

o životního prostředí: ochrana přírody, péče o přírodu, záchranné stanice, podpora 
biodiverzity (péče o vodní zdroje, ohrožené druhy rostlin i zvířat, podpora včelařství, 
vysazování původních druhů rostlin/keřů/stromů apod.) 

o znevýhodněných skupin: zdravotní handicapy, sociálně slabí, dětské domovy, 
pěstounská péče, hospicová péče 

o komunitního života: školy (MŠ, ZŠ, SŠ) vybavení a zázemí, obce, kultura, komunitní 
centra, sport, péče o kulturní dědictví, 

o volnočasových aktivit dětí a mládeže: sport, zájmové organizace, hasičský dorost 
 

Na co může být příspěvek použit:  

- na pořízení hmotného či nehmotného majetku potřebného pro přípravu nebo realizaci 
projektu, v opodstatněných případech i osobní náklady 

- může se jednat o náklady typu: sportovní vybavení, spotřební materiál na workshopy/akce, 
vybavení prostor neziskové organizace, stavební materiál, náklady na odborné lektory apod. 

 
Jaký typ projektů má největší šanci získat MiNiGRANT? 

- projekt s vysokou mírou zapojení zaměstnance (např. pravidelně dochází do organizace, 
projekt sám iniciuje a realizuje) 

- projekty pomáhající dlouhodobě (nejedná se o jednorázové akce typu výlet, tábor, 
soustředění) 

- projekty v rámci kterých je příspěvek použit na hmotné vybavení, které se bude používat 
dlouhodobě 

 

Získal jsem MiNiGRANT, co se ode mě očekává?  
- pokračování v dobrovolnické činnosti 
- vypracování závěrečné zprávy včetně vyúčtování MiNiGRANTu a zaslání fotografií 

dokumentujících realizaci projektu 
- účast na slavnostním předávání MiNiGRANTů ve svém regionu 

 

Do kdy musí být projekt realizován?  
- projekt v rámci MiNiGRANTu musí být realizován do 12 měsíců od poskytnutí finančního daru 

 
Do kdy musí být MiNiGRANT vyčerpán?  

- MiNiGRANT musí být vyčerpán do 12 měsíců od poskytnutí finančního daru 
 

Jak dokládám využití MiNiGRANTu?  
- využití MiNiGRANTu dokládám v rámci závěrečné zprávy, která musí být podána nejpozději 

do 30.6.2024 
- závěrečná zpráva se vyplňuje online na stránkách NFV  



- doklady o čerpání zůstávají u příjemce, v závěrečné zprávě se uvádí pouze název, výše a číslo 
dokladu 


