Grantový program Športuj aj Ty!
Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo
vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo
zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri
športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.
Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku
od 6-18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.
Cieľ grantového programu
podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením;
sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so zdravotným
znevýhodnením;
podpora domácich športových pretekov a turnajov;
zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

▪
▪
▪
▪

Podporíme projekty zamerané na
rozvoj rekreačného a výkonnostného športu;
pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť;
športové podujatia a aktivity;
športové tábory a sústredenia.

▪
▪
▪
▪

Komu je program určený
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou
športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
telovýchovné jednoty;
mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy);
dobrovoľné hasičské zbory;
obce/mestá;
centrá voľného času.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské právnické osoby.
Cieľová skupina programu
deti a mládež vo veku od 6-18 rokov;
ľudia so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

▪
▪

O podporu sa nemôžu uchádzať
▪
▪
▪

materské a základné školy;
stredné školy, gymnáziá;
rodinné a materské centrá;
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▪
▪

folklórne súbory;
fyzické osoby.

Výška finančnej podpory
V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili
celkovo 90 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden
projekt je 5 000 eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
9. marca 2021
31. marca 2021, do 24.00 h
1. apríla – 15. apríla 2021
do 26. apríla 2021
apríl – november 2021
do 15. novembra 2021

Vyhlásenie programu
Uzávierka predkladania projektov
Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
Zverejnenie podporených projektov
Realizácia podporených projektov
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

V programe podporíme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, nákup športového
vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok;
náklady pre dobrovoľníkov;
materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily;
honoráre pre odborný personál: rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja,
pretekov a pod.);
cestovné náklady a ubytovanie v rámci športových turnajov a pretekov;
občerstvenie a stravu na sústredeniach;
lekársky dozor, hasičský dozor.

V programe nepodporíme
▪
▪
▪
▪
▪

režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie);
administráciu projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa);
revitalizáciu a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch;
vydávanie tlačovín k športovým aktivitám a s tým súvisiace práce a služby;
rekonštrukcie a modernizácie športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov.

Proces a kritéria posudzovania projektov
Formálne kritériá posudzovania
▪
▪

obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy;
predloženie všetkých potrebných príloh k projektu.

Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou.
Kritéria hodnotenia projektov
▪

Rozvoj športových zručností – priama podpora športu, podpora zdravého životného štýlu
detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením, sprístupňovanie športových
a rekreačných aktivít pre deti, mládež, ľudí so zdravotným znevýhodnením, podpora domácich
športových pretekov a turnajov, zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.
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▪
▪
▪
▪

Aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia cieľovej skupiny sú aktívne
zapojení do projektu, vystupujú v ňom ako partneri.
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 úspešne
realizovateľné.
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/, preto prosíme 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 31. marca 2021, 24.00 h.
Otázky v elektronickom formulári 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. zakladacia listina (obce a mestá tento dokument neprikladajú) a
potvrdenie o vedení bankového účtu.
6. Nepovinné prílohy:
• Krátke zaujímavé športové video, v trvaní 2-3 min. Video môže zachytávať zaujímavý športový
moment, výzvu alebo aktivitu, ktorá vystihuje váš projekt. Video môže obsahovať argumenty,
prečo by ste mali byť podporení.
7. Zhrnutie žiadosti - stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu
(max. 1000 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. V zmluve budú
obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných
prostriedkov
na
bankový
účet
obdarovaných.
Podporené
subjekty
budú
predkladať Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii
podporeného
projektu s
fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. Záverečnú hodnotiacu správu s
fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu bude potrebné vyplniť prostredníctvom
elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/.
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí
Bližšie informácie a pomoc vám radi poskytnú:
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programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk,
a programová asistentka
barbora.blahova@cpf.sk.

Nadácie

SPP

Mgr.

Barbora

Blahová,

0918

548

598,
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