Návod na vypracovanie projektu do
Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP:
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu
misie nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne,
majú celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne,
celospoločenský dosah, a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života
ľudí. Predkladané projekty by mali svojim zameraním spadať do niektorej z týchto prioritných tém:
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, t.j. občianske združenia, nadácie,
neinvestičné fondy, neziskové organizácie; štátne organizácie, školy; univerzity; samosprávy;
obce.
Predtým ako predložíte projekt do Nadácie SPP, overte si prosím nasledovné:
•
•
•
•
•
•

Predkladaný projekt patrí do oblastí podpory - Nadácia SPP v rámci partnerských projektov
nepodporuje výstavbu a samotnú rekonštrukciu objektov, ale orientuje sa na podporu
konkrétnych aktivít.
Predkladaný projekt spĺňa podmienku verejnoprospešnosti.
Predkladaný projekt nie je určený na zveľadenie súkromného majetku.
Predkladaný projekt má celospoločenský dosah a nie je určený len úzkej skupine ľudí.
Projekt plánujte tak, aby bol zrealizovaný a vyúčtovaný do konca roka 2022.
Projekt predkladáte s dostatočným časovým predstihom. Pokiaľ sa váš projekt realizuje
pred
termínom
zasadnutia
správnej
rady,
nebude
ho
možné
spätne
podporiť.
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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.

O podpore a prípadnej nepodpore projektov rozhodujú výlučne členovia správnej rady Nadácie
SPP.
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.
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.
fotografie dokumentujúce stav pred realizáciou projektu (záleží od povahy projektu rekonštrukcia, revitalizácia)
dokumenty posudzujúce vzťah majiteľa hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorej sa týka
očakávaná zmena

6. Zhrnutie žiadosti:
•

stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.

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
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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 manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk,
programová
asistentka
barbora@nadaciaspp.sk,

Nadácie

SPP

Mgr.

Barbora

Blahová,

0918

548 598,

programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Jana Zaicová, 0918 479 683, jana@nadaciaspp.sk.
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