Grantový program Regióny
Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a.s. Účelom
nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré
prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Znenie programu
Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré
sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v
mestách.
Vašou úlohou je pripraviť zaujímavý a realizovateľný projekt a zaslať k nemu podklady na nižšie
uvedenú adresu. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2 000 eur.
Veríme, že pri príprave Vašich úspešných verejnoprospešných projektov Vám pomôžu aj nasledujúce
informácie.
PODMIENKY







Predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do určených oblastí.
Nebudú podporené projekty, ktoré získali finančnú podporu v predchádzajúcom roku
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.
V programe budú podporené iba projekty, ktoré budú konkrétne, realizovateľné a budú
odrážať potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce a miest a regiónov.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s plánovaným aktivitami projektu.

OBLASŤ 1
Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk,
• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov,
námestí, verejných priestorov a pod.),
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk,
• zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.
Projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem
informácií o obciach:
• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
• realizácia obecnej webovej stránky obce,
• realizácia systému informačných tabúľ,
• obecné noviny a pod.
V tejto oblasti nebudú podporené projekty:
• rekonštrukcia kultúrnych pamiatok,
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch,
• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém,
oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov a stredísk.

OBLASŤ 2
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné
združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajou):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
• vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry,
• podpora miestneho súboru a pod.
Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú
dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
OBLASŤ 3
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
• triedenie odpadov,
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách,
čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
• protipovodňové opatrenia,
• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít,
turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

Program nepodporí:
 zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch,
 budovanie základnej infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, osvetlenie, oprava ciest
a chodníkov),
 projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného
charakteru,
 projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami,
 projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez
nadväzných verejnoprospešných aktivít,
 projekty energetickej hospodárnosti budov,
 aktivity realizované v zahraničí,
 projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a
korektným správaním.
Výška finančných príspevkov v internom grantovom programe Nadácie SPP:
Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR
Maximálna výška finančného príspevku: 2 000 EUR
Obce a mestá môžu mať na projekte finančnú spoluúčasť. Zdrojom spoluúčasti môže byť nielen
rozpočet obce , ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného
grantu alebo daru.
Oprávnení žiadatelia o príspevok v internom grantovom programe:
Predkladateľom projektu môže byť – obec, mesto alebo mestská časť.

Podmienky predkladania projektov:
 Každé mesto/ obec/ mestská časť môže byť v danom roku podporená iba raz.
 Projekt sa bude realizovať v časovom horizonte max. 8 mesiacov, nie je možné spätne
podporiť už zrealizované aktivity.
 Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a plánovanými
aktivitami projektu.
 Projektový zámer je v súlade s územným plánom mesta/obce, legislatívou, technickými
normami a regulatívmi a inými rozvojovými dokumentmi.
 Jeden subjekt (mesto/ obec/ mestská časť) môže v tomto grantovom programe predložiť
maximálne 1 projekt v konkrétnom roku.
 Mesto/ obec/ mestská časť musí mať predmetné územie, ktorého sa týka podpora, vo
vlastníctve.
 Mesto/ obec/ mestská časť pripraví a odovzdá vyúčtovanie a záverečnú správu
k zrealizovanému projektu.

Predkladanie projektov bude možné výlučne písomne. Vyplnený formulár žiadosti zašlite na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia komerčného trhu, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
26.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na Danielu Béberovú (tel.: +421 (2) 6262 2418, 0905/538 884,
daniela.beberova@spp.sk)

