Grantový program

DEDIČSTVO REGIÓNOV

Počuli ste od starých rodičov o tom, ako kedysi chodil kočovný cirkus, alebo ako na jarmoku hralo
bábkové divadlo a tešili sa na neho celý rok? Pôsobíte v miestnom umeleckom súbore? Hrávali
vo vašej obci ochotníci?
NEVÁHAJTE A ZNOVU OŽIVTE TRADÍCIE VÁŠHO REGIÓNU.
V grantovom programe Dedičstvo regiónov podporíme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím
miestnych zvykov, remesiel, tradícií.
Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme,
že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce
generácie.
Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu
„Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií
regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch
s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať
na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.
V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr.
voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou,
tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne
aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou)formou.
Nadácia SPP prerozdelí v programe 100 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €.

Cieľ programu
Zámerom programu je prispieť k zvýšeniu povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny
rozvoj a pre zvyšovanie kvality života obyvateľov.
Cieľom programu je podporiť rozvoj komunitného života v regiónoch, rozvoj zmysluplného
a hodnotného trávenia voľného času a rozvoj vzťahov v komunite, zachovávanie a rozvoj kultúry
v mestách a obciach, zvyšovanie informovanosti obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvoj
regionálneho cestovného ruchu, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov.
Tieto ciele chceme napĺňať podporou medzisektorovej spolupráce, aktívnou spoluprácou miestnych
samospráv, mimovládnych organizácií či verejnoprospešných a kultúrnych inštitúcií s iniciatívami
samotných obyvateľov, zapájaním občanov a dobrovoľníkov.

Kto sa môže uchádzať o podporu
O podporu sa môžu uchádzať:
 Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
 Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy
 Kultúrne a umelecké zoskupenia ( s právnou subjektivitou): folklórne súbory, záujmové
a umelecké spolky, ochotnícke divadlá a pod.
 Obce a mestá - podmienkou je aktívna spolupráca s ďalším subjektom (kultúrnou inštitúciou,
občianskym združením, spolkom, základnou umeleckou školou alebo školou) už pri predložení
projektu
Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
V prípade, že predkladateľ získal finančný príspevok v rámci grantového programu Dedičstvo
regiónov v predchádzajúcom roku, pre schválenie ďalšej podpory je nevyhnutné predložiť
záverečnú programovú a finančnú správu predchádzajúceho projektu.

Aké projekty môžu byť podporené
V programe môžu byť podporené projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:


aktivity projektu sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť



zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu



projekt je prínosný najmä pre miestnu komunitu, prispejú k rozvoju komunitného života



projekt vychádza z miestnych tradícií, je originálny a zaujímavý



projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity

Príklady projektov pre inšpiráciu:
Miestny folklórny súbor v spolupráci s obcou pripraví predstavenie regionálnych zvykov a vystúpia
na oslavách dní obce.
Remeselný spolok zorganizuje kurzy tradičných remesiel pre širokú verejnosť.
Nadšenci z občianskeho združenia zozbierajú a vydajú slovník miestneho nárečia alebo publikáciu
mapujúcu históriu obce.
V obci sa vďaka iniciatíve miestneho spolku opäť obnoví tradícia ochotníckeho divadla.

Program nepodporí:


rekonštrukcia a obnova kultúrnych pamiatok



budovanie infraštruktúry - plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie
chodníkov, osvetlenia a pod.;



rekonštrukčné opravy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy,
sociálnych zariadení a pod.);



aktivity realizované v zahraničí



spätné financovanie aktivít



projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných 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 FO



projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru

Zhrnutie základných podmienok programu:
 Podporíme projekty zamerané na rozvoj kultúry a tradícií v regiónoch
 Maximálna podpora jedného projektu je 2 000 €, k dispozícii je suma 100 000 €
 Jeden subjekt môže predložiť len jeden projekt
 Obce a mestá sa môžu uchádzať o podporu len v spolupráci s iným subjektom
 V prípade, že predkladateľ získal finančný príspevok v rámci grantového programu Dedičstvo
regiónov v predchádzajúcom roku, pre ďalšiu podporu je nevyhnutné predložiť záverečnú
programovú a finančnú správu predchádzajúceho projektu

Podmienky predkladania projektov:
Projekty predkladajte prostredníctvom online formuláru
K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (neoverené naskenované dokumenty, ktoré budete
vkladať priamo do online formuláru):
1. Kópie štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane menovania štatutára
2. Kópie dokladu o pridelení IČO
3. Kópia hlavičky bankového účtu, na ktorý môžete prijímať finančné dary.

Uzávierka prijímania žiadostí:
V grantovom programe Dedičstvo regiónov momentálne nie je možné si podávať žiadosti. Posledný
termín predkladania žiadostí bol 28.9.2012. V prípade vyhlásenia ďalšieho ročníka programu bude
informácia o uzávierka zverejnená na našej stránke 6 týždňov pred termínom ukončenia podávania
žiadostí.

Prijímanie žiadosti:
Žiadosti
o podporu
prijímame
www.nadaciaspp.egrant.sk

výhradne

prostredníctvom

online

formulára

na

Vyplnenie online formuláru je jednoduché. Kliknite na http://nadaciaspp.egrant.sk a postupujte
podľa nasledovných krokov.
KROK 1. Registrujte sa (v pravom hornom rohu). Registráciu je potrebné vyplniť len raz.
Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.
Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude
odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej emailovej adresy. Následne sa vráťte na http://nadaciaspp.egrant.sk.
KROK 2. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár.
Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky
programu, resp. do odoslania svojej žiadosti. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti si
budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
Žiadosť spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru
najneskôr v deň uzávierky.

