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GRANTOVÝ PROGRAM „SPOLUbydlíme“ 

ZMĚNA Č. 3 

 

 

Společnost VAFO PRAHA, s.r.o., IČ: 614 99 587, se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany (dále jen 

„VAFO“) založila na základě rozhodnutí jednatelů společnosti VAFO dne 1. ledna 2020 Grantový 

program SPOLUbydlíme.  

 

Společnost VAFO, upravuje podmínky grantového programu SPOLUbydlíme a to tím způsobem, že 

rozšiřuje okruh oprávněných žadatelů o grant.  

 

Grantová pravidla č. 01/2020 grantového programu SPOLUbydlíme se mění a doplňují níže uvedeným 

způsobem. 

 

Článek II. Žadatelé o grant nově zní: 

 

1. Žadateli o grant mohou být pouze tyto subjekty: 

 

a) Níže uvedené obce: 

Chrášťany, Hostivice, Chýně, Úhonice, Rudná, Nučice, Tachlovice, Dobříč, Jinočany, Zbuzany, 

Ořech, Drahelčice, Číčenice, Dříteň, Protivín (pouze místní část Záboří). 

b) Níže uvedené městské části hl. m. Prahy: 

Městská část Praha 17 - Řepy, Městská část Praha – Zličín, Městská část Praha 13 - Stodůlky, 

Městská část Praha - Řeporyje 

c) Spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež mají sídlo ve shora uvedených obcích 

anebo městských částech.  

 

d) Fyzické osoby, jež mají trvalé bydliště ve shora uvedených obcích anebo městských částech 

a to při splnění těchto podmínek: 

 

- Jedná se o osoby, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školská 

zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat, a prostředky použijí na financování 

těchto zařízení, nebo 
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- jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni 

přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby a to 

na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo 

na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek 

usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, a to vše ve smyslu §20 odst. 

8 zákona o daních z příjmů; 

 

e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování 

charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního 

charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny 

uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, církve a 

náboženské společnosti 

 

2. Ostatní subjekty, které nejsou uvedené shora pod bodem 1, jako jsou zejména politické strany, 

politická hnutí, obchodní korporace a družstva, či jiné, nejsou způsobilé být žadateli podle 

tohoto grantového programu. 

 

 

Změna grantových pravidel bude uvedena na www.grantyvafo.cz. 

Změna grantových pravidel je účinná od 1. 1. 2021 

 

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte: info@grantyvafo.cz. 

 

V Praze dne 

 

http://www.grantyvafo.cz/

