Zamestnanecký program Euro k euru 2017
Výzva na predkladanie projektov

Cieľ grantového programu
Cieľom grantovej výzvy je motivovať zamestnancov banky k väčšej angažovanosti vo svojom okolí a
zintenzívniť kooperáciu s neziskovým sektorom.
Grantový program je v tomto roku založený na darovaní celej sumy 2% dane z príjmu fyzickej osoby
a dobrovoľníctva zamestnancov banky a dcérskych spoločností.
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyberie spomedzi oprávnených žiadostí max. 30 projektov, ktoré
získajú grant v max. výške 2 000 EUR.
Pri hodnotení žiadostí bude zohľadnený aj regionálny princíp, aby sa granty spravodlivo dostali na
východné, stredné i západné Slovensko.

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 – napr. 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.
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Oprávnení žiadatelia o grant
Písomnú žiadosť o grant môžu predložiť mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú registrované v
Zozname prijímateľov 2% pre rok 2017, a to občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví a pod.

Výška grantu





výška grantu: max. 2 000 EUR (nie je nutné žiadať plnú výšku grantu),
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, predpokladaný počet podporených
projektov: cca 30

Podmienky a ďalšie informácie
Povinnou súčasťou žiadosti o grant, ktorú vypĺňa nezisková organizácia spolu so zamestnancom, je:
 potvrdená kópia Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnanca
banky daňovým úradom alebo poštou,
 odporúčanie zamestnanca, prečo by mala nadácia projekt podporiť,
 popísanie dobrovoľníckej činnosti zamestnanca v danej organizácii počas trvania projektu.
Za formálne vyúčtovanie grantu je zodpovedná nezisková organizácia, 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 denník dobrovoľníckej aktivity zamestnanca banky.
V grantovom programe Euro k euru 2017 ďalej platí, že:
 jeden zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt,
 jednej neziskovej organizácii môže byť schválený iba jeden projekt.
Z grantu nie je možné hradiť:
 pri personálnych nákladoch - odvody do poisťovní a fondov, zrážkovú daň;
 cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);
 prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie);
 odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo
spracovanie správy projektu;
 bankové poplatky.
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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
15.3.2017
30.4.2017, 13:00 hod
do 31.5.2017
1.6. – 15.6.2017
15.6. – 31.10.2017
do 31.10.2017

vyhlásenie grantového programu
uzávierka pre podávanie žiadostí
zverejnenie výsledkov
zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi
realizácia projektov
podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania

Zasielanie projektov
Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti
podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.









Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.
Vyplňte všetky polia, určite si vlastný login a heslo (oboje bez diakritiky) a následne vyberte
správny program podľa oblasti, v ktorej žiadate o podporu: Euro k euru 2017
Registráciu ukončíte kliknutím na červené tlačidlo Registrácia do systému.
Na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail.
Kliknite na uvedený link, čím sa vaše konto aktivuje.
Prihláste sa prostredníctvom vami zvoleného loginu a hesla na http://podatelna.slsp.sk.
Pod záložkou Náš projekt vyplňte Online formulár projektu, priebežne si text ukladajte.
Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si uloženú
verziu zapamätá.
Po vyplnení celého projektového formuláru vrátane priloženia povinných príloh kliknite na
tlačidlo Prejdi k záverečnému vyhláseniu, pod čestným vyhlásením doplňte vaše meno
a kliknite na tlačidlo Potvrdiť a odoslať projekt.

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov
Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia na
základe nasledovných kritérií:
Hlavné kritériá
 projekt prispeje k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity,
 rozpočet projektu je naplánovaný primerane k aktivitám a výsledkom.
Ďalšie kritériá
 projekt je prínosný pre širokú cieľovú skupinu,
 má jasný časový harmonogram aktivít,

3




zámer projektu je na podporu konkrétnej aktivity, nie na materiálno-technické vybavenie
neziskovej organizácie,
zamestnanec banky je aktívne zaangažovaný v projekte ako dobrovoľník.

Zoznam všetkých podporených organizácií bude zverejnený najneskôr 31. mája 2017 na internetovej
stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní ohľadom schválenej výšky grantu a podpísania zmluvy
prostredníctvom elektronickej podateľne.

Konzultácie
V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte Júliusa Budaya, e-mailom: buday.julius@slsp.sk alebo na
tel. čísle: 02/486 24364.
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