OZNÁMENÍ
Správní rada PURKYŇOVY NADACE na svém pracovním zasedání 31. října 2011 projednala 23
žádostí, které postoupily do 2. kola k vyhodnocení v rámci VI. kola otevřeného grantového řízení na
výnos prostředků z Nadačního investičního fondu v programu nadace PAMÁTKY A OBČANÉ a
rozhodla o přidělení prostředků v roce 2012 následovně:
Kč.
Památková komora , o.s. Praha
20.000,Jesenický horský spolek o.s. Hradec – Nová Ves
50.000,-

Římskokatolická farnost Jeníkov
o.s. Kostelík Rakovník
Starý Berštein
Nezávislá památková unie Praha
Kongregace Milosrdných sester Praha
Sdružení pro obnovu historických památek o.s. Zbenice
Sdružení přátel Putimi, o.s.
Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.
Spolek Svatobor v Praze
Římskokatolická farnost Doubravník
Spolek přátel hradu Lukova, o.s.
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty
Lenešický okrašlovací spolek, o.s.
Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko
VOŽEKOVO sdružení o.s.
o.s. Za Opavu
Společnost pro obnovu památek Úštěcka
Statek Vlčkovice o.p.s.
Zubrnická museální železnice,o.s.
Hnutí Brontosaurus o.s.
o.s. Na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově
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Žadatelé, kteří se rozhodnou nabídnuté nadační příspěvky přijmout zašlou v písemné formě
poštou na adresu PURKYŇOVY NADACE Slatina 11, 410 02 Lovosice 2 :
- stanovy, nebo statut právnické osoby v platném znění ( kopie )
- právní legitimaci statutárního zástupce, t.zn. dle stanov – statutu doklad o zvolení
statutárního zástupce a zřejmé doložení, že statutární zástupce je v době mandátu ( kopie )
- doklad, na kterém je založen vztah s vlastníkem nemovitosti ( kopie )
Uvedené dokumenty nutné k vystavení návrhu smlouvy o nadačním příspěvku zašlete na
adresu nadace do 21. Listopadu 2011. Smlouva bude vystavena do 31.12. 2011. Finanční
prostředky dle smlouvy budou zaslány v průběhu roku 2012. Upřednostněny budou naléhavé
případy. Ostatní budou uspokojeny v závěru roku.
O případném pokračování podpory v následujících 4 – 5 letech bude rozhodnuto na základě
osobní návštěvy zástupců nadace na místě projektu v průběhu roku 2012.
Slatina 1.11.2011
Dalibor Černý
předseda správní rady

