Futbal to je hra!
Výzva na predkladanie projektov

Cieľ grantového programu a oblasti podpory
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho
cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.
V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:
 nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),
 nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),
 rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový
systém, výmena oplotenia a tribúny).
Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 45 000 eur na základe výsledkov verejného hlasovania.
Žiadosti prijímame v termíne od 1. 5. 2017 do 19. 5. 2017 (do 13:00 h).

Oprávnení žiadatelia
O grant môžu požiadať futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou
minimálne tri roky, ako aj slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.
Neoprávnenými subjektmi sú:
 podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,
 mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom
programe v roku 2016,
 profesionálne mládežnícke kluby,
 neziskové a mimovládne organizácie,
 podnikateľské subjekty,
 fyzické osoby.

Výška grantu
Na jeden projekt poskytneme grant v minimálnej sume 1 000 eur a maximálnej sume 3 000 eur.
V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom
programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.
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Grant možno použiť najmä na materiálne náklady. Neoprávnené položky sú:









Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;
Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;
Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej
dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);
Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov
(napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;
Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré
priamo súvisia s projektom;
Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu
sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je
možné preplatiť roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;
Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

Časový harmonogram
1. 5. 2017
19. 5. 2017, do 13:00 hod
22. 5. – 31. 5. 2017
1. 6. – 16. 6. 2017
19. 6. 2017
19. 6. – 30. 6. 2017
1. 7. 2017 – 30. 11. 2017
do 30. 11. 2017

vyhlásenie grantového programu
uzávierka pre podávanie žiadostí
spracovanie projektov na hlasovanie
sms hlasovanie na portáli www.pomahajtesnami.sk
zverejnenie výsledkov
podpisovanie zmlúv s úspešnými organizáciami
realizácia projektov
ukončenie projektov vrátane podania záverečnej správy spolu
s vyúčtovaním projektu

Zasielanie projektov
Žiadosti sa podávajú cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Kliknite na modré
tlačidlo Registrujte sa. Vyplňte všetky polia, zvoľte si vlastný login a heslo (oboje bez diakritiky)
a následne vyberte: Futbal to je hra 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, text si priebežne ukladajte. Z vášho konta sa
môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si uloženú verziu zapamätá.
Po vyplnení celého projektového formuláru kliknite na tlačidlo Prejdi k záverečnému vyhláseniu, pod
čestným vyhlásením doplňte vaše meno a kliknite na tlačidlo Potvrdiť a odoslať projekt.
V prípade, ak ste sa do grantového programu zapojili minulý rok, je potrebná nová registrácia.
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Dôležité informácie a povinné prílohy
Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne,
zverejníme na www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.
Z projektu bude zverejnené:
 názov projektu (maximálna dĺžka 55 znakov),
 charakteristika projektu (maximálna dĺžka textu 600 znakov),
 ilustračná fotografia,
 názov organizácie,
 región,
 žiadaná suma.
1. Názov a popis projektu na hlasovanie
V online formulári v časti 1. Informácie o organizácii zadajte názov projektu v rozsahu 55 znakov.
V časti 2. Súhrnné informácie predstavte svoj klub a popíšte, čo chcete v práci s mládežou dosiahnuť,
a ako vám k tomu pomôže podpora, o ktorú žiadate. Text v rozsahu maximálne 600 znakov bude
zverejnený na verejné hlasovanie.
2. Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní
V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu.
Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov,
systém ju automaticky oreže alebo natiahne.
3. Povinné prílohy
Do časti Galéria tiež vložte:
 sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);
 sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná
listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným
registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;
 sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.
4. V prípade rekonštrukcie
V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken
dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu
vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

Hodnotenie projektov
Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín
uzávierky, nebudú obsahovať povinné prílohy alebo nebudú spĺňať finančné alebo tematické
zameranie grantového programu.
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Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:
 predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;
 priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného
času;
 inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový
klub dlhodobý prínos;
 byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané
výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;
 obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a
výsledkom.

Podmienky a proces hlasovania
Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe
unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho.
Proces hlasovania:
 hlasujúci si zobrazí projekty (všetky alebo podľa zvoleného kraja);
 vyberie si projekt, za ktorý chce hlasovať a zahlasuje kliknutím na tlačidlo „Chcem hlasovať za
tento projekt“;
 zobrazí sa mu informácia, že pre hlasovanie je potrebné zadať telefónne číslo;
 hlasujúci zadá telefónne číslo, na ktoré mu obratom príde unikátny kód v SMS;
 unikátny kód zadá na stránke a potvrdí hlasovanie;
 ak je unikátny kód zadaný správne, hlasovanie prebehne úspešne;
 na www.pomahajtesnami.sk bude viditeľné priebežné hlasovanie;
 uzávierka hlasovania bude 16. júna 2017 o 23:59;
 automaticky budú podporené projekty s najväčším počtom hlasov do celkovej sumy
vyhradenej na grantový program 45 000 eur.
Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho
čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

Kontrola realizácie projektov
S úspešnými organizáciami uzavrie Nadácia Slovenskej sporiteľne darovaciu zmluvu. Príjemca
predloží vyúčtovanie grantu formou kópií účtovných dokladov preukazujúcich využitie grantu
najneskôr do 30. novembra 2017. Súčasťou vyúčtovania bude aj fotodokumentácia či prípadne
mediálne výstupy.

Konzultácie
Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu je Lenka Križanová: krizanova.lenka@slsp.sk;
02/486 243 65.
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