Euro k euru 2018

Zamestnanecký grantový program Slovenskej sporiteľne

Hľadáte spôsob, ako podporiť niečo správne vo vašom okolí? Spolupracujete s nejakou
neziskovou organizáciou a chceli by ste nájsť podporu pre jej aktivity?
Zapojte sa do grantového programu Euro k euru a pomáhajme spolu ešte viac.
Cieľ grantového programu
Cieľom grantovej výzvy je motivovať zamestnancov banky, zintenzívniť kooperáciu
s neziskovým sektorom a zvýšiť angažovanosť vo svojom okolí.
Grantový program je v tomto roku založený na darovaní 2% a dobrovoľníctve
zamestnancov banky a dcérskych spoločností.
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyberie spomedzi oprávnených
projektov, ktoré získajú grant vo výške 2 400 EUR/projekt.

žiadostí

max.

25

Oblasti podpory
Organizácie spolu so zamestnancom banky môžu žiadať o grant na verejnoprospešné
projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunite.
Jednotlivé oblasti podpory sú:







podpora vzdelávania - zorganizovanie rôznych vzdelávacích aktivít,
poskytovanie sociálnej pomoci - podpora organizácie, ktorá pomáha
seniorom, ľuďom s postihnutím či sociálne slabším,
ochrana ľudských práv a posilňovanie občianskej spoločnosti,
podpora a rozvoj telesnej kultúry - podpora športu detí, ľudí so zdravotným
postihnutím,
zachovanie kultúrnych hodnôt - svojpomocná obnova menších kultúrnych a
prírodných pamiatok,
ochrana a tvorba životného prostredia.

Z grantu nie je možné hradiť mzdové, personálne, cestovné náklady a náklady na
komunikáciu a vzdelávanie (štipendiá, vzdelávacie kurzy pre jednotlivcov).
Oprávnení žiadatelia o grant
Písomnú žiadosť o grant môžu predložiť mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú
registrované v Zozname prijímateľov 2% pre rok 2018, a to občianske združenia,
nadácie, neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkví a pod.
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Výška grantu


výška grantu: 2 400 EUR (projekty s nižšími požadovanými nákladmi na
projekt budú vyradené). V prípade, ak celkový rozpočet projektu bude vyšší,
rozdiel si musí organizácia hradiť z vlastných zdrojov.



vklad zamestnanca predstavuje poukázanie podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby v prospech vybranej neziskovej organizácie a zapojenie
sa do aktivít organizácie formou dobrovoľníctva,



výška grantu nesúvisí s výškou daru zamestnanca vo forme 2% podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Celkové prostriedky na prerozdelenie: max. 60 000 EUR
Počet podporených projektov: 25
Podmienky a ďalšie informácie
Povinnou súčasťou žiadosti o grant, ktorú vypĺňa nezisková organizácia, je:


Potvrdená kópia Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov zamestnanca banky daňovým úradom alebo poštou (vyhlásenie je
potrebné zaslať e-mailom na adresu vozarova.martina@slsp.sk do termínu
uzávierky, nakoľko nie je možné nahrať prílohu do podateľne),



Odporúčanie zamestnanca, prečo by mala nadácia projekt podporiť
a popísanie dobrovoľníckej činnosti zamestnanca v danej organizácii
počas trvania projektu (vyplniť v projektovom formulári v podateľni v kolónke
Referencia od zamestnanca na organizáciu a spôsob jeho zapojenia do projektu)

Za formálne vyúčtovanie grantu je zodpovedná nezisková organizácia (v súčinnosti so
zamestnancom SLSP), pričom je povinná zaslať:




kópie účtovných dokladov a kópie dokladov o ich úhrade,
aspoň 3 fotografie (ak je to možné, aby sa dal porovnať stav pred
realizáciou projektu, počas a prípadne po bezprostrednom ukončení projektu),
fotografie a správu o dobrovoľníckej aktivite zamestnanca banky.

V grantovom programe Euro k euru 2018 ďalej platí, že:



jeden zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt,
jednej neziskovej organizácii môže byť schválený iba jeden projekt.

Informácie o výzve sú zverejnené iba prostredníctvom interných komunikačných
kanálov Slovenskej sporiteľne. Neziskové organizácie sa o výzve môžu dozvedieť len
od zamestnancov banky.
Časový harmonogram
1. - 30. 4. 2018

prijímanie žiadostí o grant

do 31. 5. 2018

zverejnenie výsledkov

1. 6. - 15. 10. 2018

realizácia projektov

31. 10. 2018

termín na podanie záverečnej správy
vrátane kompletného vyúčtovania

2

Zasielanie projektov







Registrácia na stránke http://podatelna.slsp.sk, pri registrácii zadajte vlastný
login a heslo, následne vyberte Program: Euro k euru 2018,
na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle
notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vaše konto
aktivuje,
prihláste sa prostredníctvom loginu a hesla na http://podatelna.slsp.sk;
vyplňte online projektový formulár, priebežne si text ukladajte. Z vášho konta
sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si uloženú verziu
zapamätá,
elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, žiadosť nie
je potrebné posielať poštou,
Pred podaním projektu sa oboznámte so Všeobecnými grantovými pravidlami
Nadácie Slovenskej sporiteľne a Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov
Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca
komisia na základe nasledovných kritérií:
Hlavné kritériá
1) projekt prispeje k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity,
2) rozpočet projektu je naplánovaný primerane k aktivitám a výsledkom,
Ďalšie kritériá
3) projekt je prínosný pre širokú cieľovú skupinu,
4) projekt má jasný časový harmonogram aktivít,
5) zámer projektu je na podporu konkrétnej aktivity, nie na materiálno-technické
vybavenie neziskovej organizácii,
6) zamestnanec banky je aktívne zaangažovaný v projekte,
7) v tomto roku budú uprednostnení žiadatelia, ktorí neboli podporení v roku 2017,
pričom rozhodujúca bude kvalita projektu.
Výsledky hodnotenia budú zverejnené najneskôr 31. mája 2018 prostredníctvom
intranetu Slovenskej sporiteľne a elektronickej podateľne (sekcia Pošta).
Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní z Nadácie
podpísania darovacej zmluvy o poskytnutí grantu.

Slovenskej

sporiteľne

ohľadom

Konzultácie
V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte Martinu
vozarova.martina@slsp.sk alebo na tel. čísle: 02/486 25547.
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Vozárovú,

e-mailom:

