Grantový program SPPoločne pre komunity
Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym
komunitám, ktoré sa oň starajú. Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápady, ako ich
vyriešiť? Chcete zrealizovať nápady, ktoré nachádzajú riešenia na miestne či celospoločenské
problémy? Chcete prispieť k rozvoju komunít, dobrovoľníctva či k lepším vzťahom v komunite?
Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Chcete tomuto cieľu venovať vlastnú aktivitu
a príspevok vo forme času, práce, kreativity? Chcete výsledok svojej aktivity spolu s ostatnými
využívať dlhodobo? Určite sa zapojte do programu SPPoločne pre komunity.
Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie
kvality života ľudí na Slovensku. Grantový program je regionálne zameraný verejnoprospešný
program, prostredníctvom, ktorého chce Nadácia SPP pomáhať konkrétnym a zmysluplným
aktivitám ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska.
Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.
Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo
nich. Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života
vo svojej komunite.
Grantový program SPPoločne pre komunity je výnimočný najmä tým, že je adresný – podporuje
ľudí a organizácie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak najlepšie jeho potreby.
Podporíme projekty zamerané na:
•

•

•
•

•

•
•
•

Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých
návykov detí, mladých ľudí, celej komunity, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a
zdravého životného štýlu pre deti, mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s
odborníkmi, semináre, workshopy a eventy;
Podporu ekovýchovy, keď chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť
uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť
človeka k prírode. 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;
Podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; napr.
spojením mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným
znevýhodnením;
Podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných,
kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií. Napríklad podujatia, ktoré
podporujú miestne zvyklosti, tradičné zručnosti, približujú miestnym komunitám umenie,
tradície, inšpiratívne komunitné stretnutia;
Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter
a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci.
Zaujímavým spôsobom prispejú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu
života;
Zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite, napr. záchrana a zveľadenie
zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod.
Podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter
a prispejú k zdravému životnému prostrediu. Napríklad swapy, výroba z recyklovaných
materiálov, burzy detského oblečenia a potrieb;
Podpora pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity. Napríklad pódium
pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko,
historická lavička.
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Komu je program určený
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
•
•
•
•

Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové
organizácie, neinvestičné fondy
Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy,
vzdelávacie a výchovné zariadenia)
Kultúrne inštitúcie: (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)
Samosprávy, obce a mestá.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické 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 3 000
eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
7. júna 2021

Vyhlásenie programu

27. júna 2021, 24.00 h

Uzávierka predkladania projektov

28. júna – 11. júla 2021

Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami

19. júla 2021

Zverejnenie podporených projektov

19. júla – 23. júla 2021

Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi

23. júla – 15. novembra 2021 Realizácia podporených projektov
Do 30. novembra 2021

Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

V programe nepodporíme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk;
rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok;
budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest,
budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.;
aktivity realizované v zahraničí;
projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez
nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom;
projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym,
mravným a korektným správaním;
zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch
fyzických osôb;
projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú
verejnoprospešného charakteru;
projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi
skupinami.
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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 a. s.
A) Predpoklady subjektu realizovať projekt:
• jasne zmapovaná východisková situácia v komunite;
• predkladateľ má jasnú víziu, zameranú na skvalitnenie života v mieste svojho bydliska,
komunity, spolku a pod.;
• predkladateľ je v rámci projektu otvorený spolupráci s ďalšími partnermi;
• skúsenosti predkladateľa resp. organizácie s realizovaním projektov.
B) Hodnotenie projektu:
• zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť projektu;
• jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné
prepojenie;
• zámer projektu je inovatívny;
• jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi v časovom harmonograme;
• popis očakávaných výsledkov a metód ich hodnotenia.
C) Finančná stránka projektu:
• rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom;
• primeranosť administratívnych/mzdových nákladov k celkovým nákladom projektu;
• efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám.
Kritéria hodnotenia projektov
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zmysluplnosť aktivity – aktivita prispeje k zlepšeniu kvality života v komunite,
zmysluplná aktivita prispieva k rozvoju regiónu. Plánované aktivity v projekte sú
dostatočne inovatívne.
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
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.
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 27. júna 2021, 24.00 h.
Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:
Strana 3 z 4

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. Zhrnutie žiadosti:
• stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max. 800
znakov 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
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne:
programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598,
barbora.blahova@cpf.sk
programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Jana Zaicová, 0918 479 683, zaicova@cpf.sk
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