
Výzva č. 4/2022 

Nexen Tire Europe s.r.o. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v souladu s čl. 8.9 Statutu 

Nadačního fondu Nexen Tire Europe 

 

Oblast podpory:  

Podpora projektů přispívajících k osvětě, ochraně a zlepšení životního prostředí realizovaných na 

území vytyčené kruhem o poloměru 40 km se středem v centru města Žatec na území ČR. Ve 

výjimečných, řádně odůvodněných případech může být poskytnuta podpora i projektům mimo oblast 

Žatecka. 

 

Fond:  

Nadační fond Nexen Tire Europe 

 

Doba platnosti výzvy:  

1.února 2022 – 30. června 2022 

 

Příjemce:  

Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR, právnická osoba se sídlem na území ČR 

nebo obce; 

Příjemcem nadačních příspěvků může být Město Žatec i jím zřizované organizace; 

Příspěvek nemůže být poskytnut osobě, která je členem nebo revizorem Nadačního fondu nebo osobě 

blízké. 

 

Rozpočet:  

500 000 Kč  

(Zakladatel Fondu si vyhrazuje právo v daném období danou částku nerozdělit v plné výši) 

 

Maximální výše příspěvku:  

50 000 Kč 

 

Další informace:              

http://www.nexentire.com/cz/company/csr/index.php 

 

Podmínky výzvy:  

Nadační fond Nexen podpoří individuální projekty a aktivity v oblasti ochrany a zlepšení kvality 
životního prostředí Žatecka a jeho okolí, které je stanoveno kruhem o poloměru 40 km se středem v 
centru města Žatec (nám. Svobody čp. 1) na území ČR (dále jen „Žatecko a jeho okolí“). 

http://www.nexentire.com/cz/company/csr/index.php
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Oblasti podpory:  

A.  podpora přírody Žatecka a jeho okolí spočívající v podpoře péče o:  

1. volně žijící živočichy, 
2. planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, 
3. dřeviny rostoucí mimo les, 
4. přírodní stanoviště, biotopy, 
5. ekologické systémy a krajinné celky, 
6. vzhled a přístupnost krajiny, 
7. významné krajinné prvky; 

B. environmentální výchova, zejména dětí a mládeže, v oblasti Žatecka a jeho okolí prováděných 
entitami působícími v oblasti Žatecka; 

C. ochrana složek životního prostředí, zejména oblast nakládání s odpady, ochrana vod, ovzduší 
v oblasti Žatecka a jeho okolí (oblasti podpory dále jen jako „Účel Fondu“). 

 

Na co je nadační příspěvek určen: 

- obecně prospěšný záměr, který je v souladu s Účelem Fondu; 
- projekty, které jsou financovány i z jiných zdrojů (formou spolufinancování), s výjimkou projektů, 

které jsou zároveň financovány z prostředků EU. 
 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:  

- pro rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je potřeba souhlasu dvou členů správní rady, 
jedním z nich musí být člen správní rady A; 

- správní rada je oprávněna vyžádat si pro posouzení žádosti o nadační příspěvek další podklady; 
- nadační příspěvek nemůže být poskytnut osobě, která je členem orgánu Nadačního fondu, nebo 

osobě jí blízké, nadační příspěvek rovněž nemůže být poskytnut právnické osobě, členem jejíhož 
orgánu je člen správní rady Nadačního fondu anebo osoba jemu blízká anebo revizor Nadačního 
fondu, jakož i osoba jemu blízká; 

- příjemcem nadačních příspěvků může být Město Žatec i jím zřizované organizace; 
- na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok; 
- správní rada je oprávněna odmítnout všechny zaslané žádosti; a 
- důvody pro odmítnutí jsou uvedeny také v dokumentu „Základní kritéria a hodnocení potřebnosti“, 

který je součástí každé výzvy. 
 

Základní pokyny pro žadatele: 

a)  žádost o nadační příspěvek se podává prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí finančních 
prostředků Nadačního fondu Nexen“; 

b)  nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy; 

c)  žádost se podává jedním z následujících způsobů: 

písemně na adrese 

Nexen Tire Europe s.r.o. 

BMT  – Jan Svoboda 

Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle 

Průmyslová 1000 

438 01 Bitozeves 

 

elektronicky na e-mailovou adresu jan.svoboda@nexentire.com  

 

nebo datovou schránkou na ID: bzvkc6q 
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d)  lhůta pro podání žádostí v této výzvě končí dne 30.6.2022 v 15.00 hod.; 

e)  o výsledku bude žadatel informován písemně nebo e-mailem. 

 

Postup v případě schválení žádosti (projektu): 

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku bude písemně sděleno žadateli do 60 dnů od data ukončení příjmu 
žádostí spolu s informacemi o: 

- celkové maximální výši příspěvku, který bude příjemci poskytnut; 
- účelu, ke kterému je nadační příspěvek poskytován; 
- základních podmínkách poskytnutí příspěvku. 

 

V rozhodnutí o poskytnutí příspěvku bude žadatel vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku do 10 dnů od doručení rozhodnutí. Vzor smlouvy je přílohou rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku a dále je volně přístupný na http://www.nexentire.com/cz/company/csr/index.php. 

 

Postup v případě neschválení žádosti (projektu): 

- neschválení příspěvku bude žadateli sděleno písemně do 60 dnů od data ukončení příjmu žádostí; 
- zaslané žádosti a přílohy se nevracejí. 

 

Přílohy výzvy: 

1. Základní kritéria a hodnocení potřebnosti 
2. Formulář žádosti 
3. Informace o zpracování osobních údajů 
4. Formulář závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy 
5. Vzor smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

 

 

V Bitozevsi, 31.ledna 2022 

 

 

Nexen Tire Europe s.r.o. 

 

 

 

 

http://www.nexentire.com/cz/company/csr/index.php

