Nový grantový program Nadácie SPP – SPPravmeTo
V tomto období si pripomíname 15. rokov založenia Nadácie SPP a preto sme sa rozhodli podporiť
zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Otvárame nový grantový
program SPPravmeTo, ktorým chceme pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov),
k riešeniu svojej situácie, k aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a
pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.
Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá
environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo
pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity.
Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže
kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.
Podporíme projekty zamerané na:











Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, pri
získavaní zručností kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. Podporíme diskusné kluby,
zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov
realizované mimo vyučovacieho procesu.
Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na
školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár,
aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým
seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc.
znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície.
Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí,
mladých ľudí, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti,
mládež ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o
zdraví a zdravom životom štýle.
Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež, športové
aktivity, detské krúžky, detské kluby.
Podporu ekovýchovy, chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť
uvedomovanie si ľudí o ich závislosti na životnom prostredí, posilniť ohľaduplnosť človeka
k prírode a životnému prostrediu. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy
prostredníctvom mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch
dlhodobo venujú ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky ako
prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy.
Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora
činnosti a spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity.

Komu je program určený
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
• Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy
• Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné
zariadenia
• Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
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•
•

Športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa
podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
Obce a mestá

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby. Projekt má aktivovať a motivovať
deti a mladých ľudí vo veku 6 - 19 rokov.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 40 000
Eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1 500 Eur.
Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 Eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí

19. 4. 2018
Vyhlásenie programu
10. 5. 2018, 24.00 h Uzávierka predkladania projektov
19. 5. – 3. 6. 2018
Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
7. 6. 2018
Zverejnenie podporených projektov
8. – 15. 6. 2018
Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi
18. 6. 2018 – 30. 11. 2018 Realizácia podporených projektov
do 15. 12. 2018
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Aké projekty budú podporené


Dlhodobé projekty a krátkodobé jednorazové. Očakávame však, že budú obsahovať
originálne, neodskúšané i overené postupy.



Aktivity, ktoré prebiehajú mimo vyučovacieho procesu.



Projekt môže podporovať spoluprácu medzi jednotlivými školami, inými inštitúciami
v komunite.



Projekty s konkrétnymi inovatívnymi aktivitami, ktoré majú verejnoprospešný charakter.



Majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude mať úžitok z realizácie a výsledkov
projektu.



Základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity.



Zamerané na vzdelávanie a rozvoj v oblasti ochrany prírody, ochrany a skvalitnenia
životného prostredia, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce vytváranie podmienok pre
trvalo udržateľný rozvoj lokality/regiónu.



Prispejú k zlepšeniu životného prostredia v konkrétnej lokalite.



Poskytnuté finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami
projektu. Mali by byť zvolené tak, aby mali priamy vplyv a prínos na prácu žiakov,
študentov, detí a mládeže. Honorár pre realizátora projektu/učiteľa môže byť max. 15 % zo
žiadanej sumy.



Projekt bude realizovaný v Slovenskej republike.
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V programe nepodporíme
 aktivity realizované počas vyučovania;
 projekty zamerané na tvorbu vzdelávacích programov pre školy;
 študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty;
 rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych
zariadení a pod.);
 budovanie infraštruktúry (rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov,
osvetlenia a pod.;
 projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov,
športovísk, detských ihrísk a parkov; samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu
verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity;
 rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok;
 projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným
a korektným správaním; zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za
verejnoprospešným účelom);
 projekty, na realizácii ktorých predkladateľ nebude aktívne participovať;
 projekty realizované v zahraničí;
 projekty predložené
skupinami.

podnikateľským

subjektom,

fyzickými

osobami a neformálnymi

PROCES A KRITÉRIA POSUDZOVANIA PROJEKTOV
Formálne kritériá posudzovania



obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy

Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou a zástupcami spoločnosti SPP.
Kritéria hodnotenia projektov








Rozvoj životných zručností – projekt rozvíja u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si
svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj
komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru
a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti,
podpora pozitívneho postoja k sebe samému ako aj k ostatným a pod.
Zmena atmosféry prostredia – predkladateľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé,
zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre deti a malých ľudí.
Aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia cieľovej skupiny sú aktívne
zapojení do projektu, vystupujú v ňom ako partneri, realizácia projektu otvára inštitúciu
vonkajšej komunite, podporuje spoluprácu.
Personálne zabezpečenie projektu – projekt je dostatočne personálne zabezpečený zo
strany predkladateľa projektu (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...).
Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok
predkladateľmi projektu úspešne realizovateľné.
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Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity
projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.

Ako prihlásiť projekt
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára
na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú
pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu
verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je
možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do
termínu uzávierky t. j. do 10. mája 2018, 24.00 h.

Otázky pokrývajú tieto oblasti:
1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte.
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte:
 opis vášho projektu/aktivity,
 napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami
plánujete stanovené ciele dosiahnuť,
 kto a aký bude mať prínos z vášho projektu.
2. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať.
3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
4. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
5. Povinné prílohy:
 neoverené kópie dokladov: dekrét - menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení
IČO, štatút, stanovy resp. zakladaciu listinu (obce a mestá tento dokument neprikladajú)
a potvrdenie o vedení bankového účtu.
6. Zhrnutie žiadosti:
 stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max. 250 slov
vrátane medzier).
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s Vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení
predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny
pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet
obdarovaných.
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí
Konzultácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP:
RNDr. Beáta Majerníková, PhD., mob. 0907 987 981, email: bea@nadaciaspp.sk.
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