Opis udeľovania grantov
Nadácia Slovenskej sporiteľne udeľuje granty v týchto oblastiach: vzdelávanie, kultúra, veda, šport,
zdravie, sociálna pomoc, tvorba a ochrana životného prostredia, a to prostredníctvom grantových
programov.
Nadácia SLSP vyhlasuje informácie o grantových programoch prostredníctvom svojej webovej
stránky www.nadaciaslsp.sk a interného infoportálu pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne.
Každá grantová výzva obsahuje informácie:









popis a cieľ grantového programu
kto sú oprávnení žiadatelia
minimálna a maximálna výška grantu
časový harmonogram grantového programu
informácie o zasielaní projektov a povinných príloh
spôsob hodnotenia projektov (kritériá, komisia)
informácie o zverejnení výsledkov
kontakt na osobu zodpovednú za konzultácie

Všetci oprávnení žiadatelia o grant vypĺňajú online projektový formulár na stránke
http://podatelna.slsp.sk.
Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia
termín uzávierky, nebudú obsahovať povinné prílohy alebo nebudú spĺňať tematické zameranie
a kritériá grantového programu.
V zmysle schválenej koncepcie nie je v možnostiach Nadácie Slovenskej sporiteľne podporovať
žiadosti fyzických osôb.
Na odporúčanie koordinátora grantového programu postupuje projekt na hodnotenie odbornej
komisie, pričom každý grantový program má vlastnú komisiu. Výsledky z hodnotiaceho stretnutia
predkladá komisia členom správnej rady. O vyhovení žiadosti o grant rozhoduje Správna rada
Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu
prostredníctvom elektronickej podateľne.
S podporenými žiadateľmi Nadácia Slovenskej sporiteľne uzatvorí darovaciu zmluvu a zabezpečí
úhradu daru v jednej splátke na účet obdarovaného. Prílohou darovacej zmluvy je aj projektový
zámer žiadateľa, ktorý sa zaväzuje využiť financie v súlade s predkladaným rozpočtom.
Obdarovaný sa zmluvne zaväzuje v dohodnutej lehote predložiť stručné zhrnutie priebehu a
výsledkov projektu a hodnoverným spôsobom preukázať nadácii použitie peňažného daru. Súčasťou
záverečnej správy je fotodokumentácia podporeného projektu.
V prípade, ak obdarovaný nepreukáže účelovosť použitia daru alebo jeho časti, zaväzuje sa vrátiť dar
alebo jeho časť.
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Cieľom Nadácie Slovenskej sporiteľne je podporovať verejnoprospešné projekty s pozitívnym
dopadom na spoločnosť, a preto si nadácia vyhradzuje právo monitorovať podporené projekty.
Vybrané projekty môžu byť monitorované aj osobnou návštevou zástupcami nadácie po vzájomnej
dohode oboch strán.
Na základe zistených nedostatkov nadácia môže pristúpiť k úprave darovacej zmluvy alebo plnenia
vyplývajúceho z darovacej zmluvy.
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