Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe

#mamnato špeciál
Cieľ grantového programu
Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, vyhlasuje grantový
program #mamnato špeciál s realizáciou vybraných projektov v roku 2021. Cieľom grantového
programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou
koronavírusu.
Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru,
do ktorých organizácie pretavia skúsenosti, ktoré získali počas prvej vlny pandémie.
V rámci grantového programu Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí finančné prostriedky v celkovej
výške 250 000 eur na realizáciu projektov v roku 2021.

Podmienky grantového programu
Oprávnený subjekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občianske združenie;
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;
centrum voľného času;
knižnica;
múzeum, galéria;
škola;
nadácia;
účelové zariadenie cirkvi;
neinvestičný fond;
mesto, obec.

Projekt musí byť zameraný na jednu oblasť:
1)
2)
3)

Inovácie v sociálnej oblasti
Rozvoj životného prostredia
Oživenie komunity

Inovácie v sociálnej oblasti
Hľadáme projekty, ktoré pomáhajú zvládnuť túto mimoriadnu situáciu a majú potenciál byť využité
a ďalej rozvíjané aj v budúcnosti.
•
•

Patria sem projekty, ktoré prinášajú originálne a kreatívne riešenia v sociálnej pomoci.
Reflektujú aktuálnu spoločenskú situáciu a pomáhajú sociálne odkázaným skupinám v jej
lepšom zvládaní.
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Rozvoj životného prostredia
Ani v tejto situácii nezabúdame na životné prostredie a obhliadame sa po lokálnych riešeniach na boj
s klimatickou zmenou, ktorá sa týka nás všetkých.
•
•

Patria sem projekty ekologického charakteru, ktoré sú zamerané na ochranu, obnovu a trvale
udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov.
Inovatívne projekty, ktoré idú nad rámec nutného minima, akým je napríklad separácia
odpadu.

Oživenie komunity
Chceme, aby miestne komunity poožívali.
•
•

Projekty, ktoré obohatia komunitu netradičným spôsobom, mimo športových podujatí,
koncertov, jarmokov a slávností.
Aktivity, ktoré sa osvedčili počas karantény, s výhľadom na ďalší rozvoj.

Východiská každého projektu by mali reflektovať poučenia získané počas pandémie – identifikáciu
problémov a navrhnutie riešenia, ako pokračovať vo svojej činnosti aj za mimoriadnych podmienok.
Projekt musí obsahovať konkrétne aktivity a inovatívne prvky. Mal by byť užitočný pre širšiu
komunitu, prípadne zapojiť dobrovoľníkov.

Výška grantu
Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne vybraným projektom granty v minimálnej výške 5 000 €
a v maximálnej výške 10 000 €.
Nadácia môže na základe odporúčaní hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je
požadovaná suma v projekte žiadateľa. Finančná spoluúčasť žiadateľa nie je povinná.
Žiadosti, ktoré budú od nadácie požadovať sumu mimo rozsahu (5 000 – 10 000 eur), budú
z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

Časový harmonogram
7. 10. 2020
7. 10. 2020 ─ 6. 11. 2020 do 12:00 hod.
7. 11. 2020 ─ 15. 1. 2021
18. 1. 2021
18. 1. 2021 ─ 15. 2. 2021
15. 2. 2021 ─ 31. 10. 2021
do 31. 10. 2021

vyhlásenie grantového programu
prihlasovanie projektov
vyhodnotenie projektov
vyhlásenie výsledkov na www.mamnato.sk
finalizácia projektov a zmluvný proces
realizácia projektov
podanie záverečnej správy vrátane fin. vyúčtovania
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Podávanie projektov
Projekty sa podávajú výlučne elektronicky. Na webovej stránke https://podatelna.nadaciaslsp.sk je
potrebné vyplniť on-line projektový formulár. Odporúčame používať prehliadač Google Chrome.
Projekt zadajte podľa oblasti pod jeden z programov:
•
•
•

#mamnato špeciál – inovácie v sociálnej oblasti (2020 pre rok 2021);
#mamnato špeciál – rozvoj životného prostredia (2020 pre rok 2021);
#mamnato špeciál – oživenie komunity (2020 pre rok 2021).

Iné formy žiadostí nebudú akceptované. Projekt je potrebné pred odoslaním dôkladne skontrolovať, či
spĺňa všetky náležitosti. Dodatočné úpravy, vrátane dopĺňania príloh po odoslaní projektu, nebudú
možné.

Pred podaním projektu sa oboznámte so Všeobecnými grantovými pravidlami Nadácie Slovenskej
sporiteľne a Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Povinné prílohy, ktoré musia byť naskenované:
•
•
•
•
•

zriaďovacia listina alebo štatút, resp. stanovy potvrdené príslušným orgánom;
potvrdenie o štatutárnom orgáne, resp. o menovaní štatutárneho zástupcu;
doklad o pridelení IČO;
doklad o zriadení bankového účtu (zmluva o účte, resp. výpis z účtu);
2-3 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac
fotografií).

Tieto povinné prílohy je potrebné nahrať do elektronického formulára pri podávaní projektu v sekcii
7. Prílohy. Povolené formáty: PDF, JPG, GIF, PNG. Prílohy sú povinné. Projekty, ktoré ich nebudú
obsahovať budú z hodnotenia vyradené. Dodatočné doplnenie príloh nie je umožnené.
Jedna organizácia môže podať v grantovom programe #mamnato špeciál len jeden projekt. V prípade
viacerých projektov od jednej organizácie bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá.
Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.

Hodnotenie projektov
Všetky oprávnené projekty vyhodnotí odborná hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:
•
•
•
•

projekt odzrkadľuje aktuálnu spoločenskú situáciu a prináša nové riešenia;
projekt je inovatívny, udržateľný s dlhodobým vplyvom na komunitu;
projekt je obsahovo zrozumiteľný, má jasné ciele, výsledky a aktivity, ktoré k nim vedú;
rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.
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Z hodnotenia budú vylúčené tieto projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•

projekt má nákupný alebo investičný charakter bez pokračujúcich aktivít;
projekt nemá charakter verejného úžitku alebo je cielený na úzku skupinu ľudí;
projekt je zameraný na realizáciu jednorazového, resp. krátkodobého podujatia;
rozpočet projektu je mimo rozpätia 5 000 – 10 000 eur;
projekt míňa tematické zameranie a nespĺňa podmienky grantového programu;
projekt predloží neoprávnený subjekt;
projekt neobsahuje vyššie uvedené povinné prílohy;
projekt je v rozpore s víziou a hodnotami nadácie.

Podporené projekty budú zverejnené na webovej stránke www.mamnato.sk, kde budú zobrazené
tieto informácie v presnom znení, v akom boli zadané v elektronickej podateľni.
•
•
•
•
•
•
•

názov projektu;
názov organizácie;
miesto realizácie projektu;
región realizácie projektu;
webová stránka organizácie;
stručný popis projektu;
konkrétny problém, ktorý chcete projektom riešiť.

Neoprávnené výdavky
Z grantu nie je možné hradiť:
•
•
•
•
•
•
•

akékoľvek náklady vzniknuté pred 1. 1. 2021;
prevádzkové náklady organizácie (nájomné, energie, internet a iné);
mzdy kľúčových pracovníkov organizácie presahujúce 30 % z požadovanej sumy;
odmena pre externú agentúru alebo sprostredkovateľa zabezpečujúceho projektový
manažment;
cestovné náklady, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu;
bankové poplatky;
finančné ceny do súťaží.

Ak v prípade udelenia grantu z jeho vyúčtovania vyplynie, že peniaze z grantu neboli využité efektívne,
Nadácia Slovenskej sporiteľne má právo požadovať jeho vrátenie v čiastočnej alebo v plnej výške.*
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Kontakt
Telefonické konzultácie poskytujeme v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 15:00 hod.
•
•
•

Mária Gharib, na telefónnom čísle 02/4862 3834
Pavla Mašková, 02/4862 6318
Lenka Križanová, 02/4862 4365

alebo e-mailom na nadacia@slsp.sk.
*Organizácia nemá právny nárok na grant a nie je možné vymáhať ho súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o
splnení podmienok udelenia grantu rozhodne o ďalšom postupe Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá si súčasne vyhradzuje
právo v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre získanie grantu zmeniť Podmienky grantového programu. V prípade
dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby, týkajúcej sa riadneho usporiadania grantového programu, Nadácia
Slovenskej sporiteľne si vyhradzuje právo tento grantový program ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, bez
oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na grantovom programe tým účastníkom, ktorí sa ho zúčastňujú v rozpore
s dobrými mravmi alebo v rozpore s touto grantovou výzvou, resp. so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5

