
Fond na podporu Frenštátska a Rožnovska 
 
A. Úvod 
Společnost OKD dlouhodobě podporuje veřejně-prospěšné aktivity v lokalitách, ve 
kterých působí. Proto se rozhodla zřídit speciální Fond na podporu Frenštátska a 
Rožnovska, který bude transparentně financovat vybrané projekty a aktivity formou 
sponzoringového plnění. Cílem fondu je podpořit veřejně prospěšné projekty obcí a 
neziskových organizací v okolí Frenštátu a Rožnova pod Radhoštěm, obdobně jako 
to firma dělá v ostatních lokalitách, kde má své provozy. 
 
B. Oprávnění žadatelé 

 Obce, na jejichž území zasahuje dobývací prostor Trojanovice (Bordovice, 
Čeladná, Frenštát pod Radhoštěm, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, 
Lhota u Frýdku-Místku, Pstruží, Rožnov pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice, 
Veřovice ). 

 Sdružení a spolky obcí, jejichž součástí jsou výše uvedené obce. 
 Další organizace, jejichž zřizovateli jsou výše uvedené obce (s písemným 

souhlasným stanoviskem obce). 
 
C. Předmět podpory 
Fond bude podporovat projekty oprávněných žadatelů, které se zaměřují zejména na 
následující oblasti: 

 občanská vybavenost, 
 životní prostředí, 
 zdravotnictví a sociální oblast, 
 sport a kultura, 
 případně další témata, vždy s důrazem na podporu aktivit ve výše uvedených 

obcích.. 
 
D. Pravidla pro podávání žádostí 

 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu na podporu Frenštátska a Rožnovska se 
podávají na předepsaných formulářích, jež jsou ke stažení na 
www.okd.cz/cz/nas-region/, případně je možné si je vyžádat na adrese 
lenka.flamova@okd.cz. 

 Žádosti se doručují v listinné formě (běžnou poštou, ne e-mailem) na adresu: 
OKD, Fond na podporu Frenštátska a Rožnovska, Prokešovo náměstí 6/2020, 
728 30 Ostrava. 

 Žádosti se přijímají a vyhodnocují průběžně. 
 
E. Rozhodování o podpoře 
Jednotlivé žádosti hodnotí a o jejich podpoře rozhoduje sponzoringový výbor 
společnosti OKD. Společnost stanovila pro rozhodování o podpoře tato základní 
kritéria: 

 splnění všech formálních náležitostí, 
 kvalita projektu a přínos pro obyvatele žijící v podporovaném regionu, 
 datum přijetí žádosti (žádosti se vyřizují postupně až do vyčerpání rozpočtu 

fondu). 
Společnost OKD si vyhrazuje právo rozhodnout o podpoře daného projektu na 
základě zvolených kritérií. 
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