Otvorený grantový program 2017
Výzva na predkladanie projektov

Cieľ grantového programu a oblasti podpory
Otvorený grantový programe je určený pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a
zdokladované do konca kalendárneho roka 2017, a týkajú sa týchto oblastí:
 vzdelávanie,
 sociálna pomoc a zdravie,
 občianska spoločnosť,
 kultúra,
 šport,
 životné prostredie,
 veda a výskum.
Žiadosti prijímame v termíne od 1.3.2017 do 31.5.2017 (do 13:00 h). Všetci žiadatelia budú
vyrozumení o rozhodnutí priebežne, najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu.

Oprávnení žiadatelia o grant
Do grantového programu sa môžu prihlásiť neziskové a mimovládne organizácie, materské a
stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, inštitúcie verejnoprospešného charakteru a športové
kluby.
Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom,
základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

Výška grantu
V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je ohraničená. Nadácia Slovenskej
sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je
požadovaná suma.
V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Podmienky a ďalšie informácie
V otvorenom grantovom programe platia nasledovné obmedzenia v rozpočte:
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Náklady na mzdy alebo honoráre, požadované od Nadácie SLSP, by nemali presiahnuť 20 %
celkovej požadovanej sumy;
Odvody do poisťovní a fondov, ani zrážkovú daň z grantu nepreplácame;
Pri cestovných nákladoch preplácame iba cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak,
autobus, električka, trolejbus);
Iný typ cestovného preplácame iba na základe konzultácie - zdôvodnenia nákladov (napr.
prevoz materiálu a pod.) vopred;
Z grantu je nie možné hradiť alkoholické a tabakové výrobky;
Pri použití mobilného telefónu preplácame z grantu max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu
sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu);
Z grantu nepreplácame roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;
Režijné náklady z grantu nepreplácame, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo
súvisia s projektom;
Nepreplácame ani bankové poplatky.

Časový harmonogram
1.3.2017
31.5.2017, do 13:00 hod
raz mesačne
do 30.6.2017
do 30.10.2017

vyhlásenie grantového programu
uzávierka pre podávanie žiadostí
zhodnotenie komisiou prijatých žiadostí a zmluvný proces
s úspešnými žiadateľmi
zverejnenie výsledkov celého grantového programu
ukončenie projektov vrátane podania záverečnej správy spolu
s vyúčtovaním projektu

Projekty musia byť realizované od podpisu zmluvy do 31.10.2017.

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:
Otvorený grantový program 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.
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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
Hlavné kritériá hodnotenia:
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) má jasný časový harmonogram aktivít;
5) zámer projektu je na podporu konkrétnej aktivity, nie na materiálno-technické vybavenie.
Odporúčania:
 Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete
dosiahnuť. Pomôže nám to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.
 V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové
pomenovanie položky a približná suma.
 Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.
 V zmysle schválenej koncepcie nadácie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.
Zoznam všetkých podporených organizácií bude zverejnený najneskôr 30. júna 2017 na internetovej
stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní ohľadom schválenej výšky grantu a podpísania zmluvy
prostredníctvom elektronickej podateľne.

Konzultácie
Kontaktné osoby v prípade konzultácie projektu sú:
 Mária Gharib - gharib.maria@slsp.sk; 02/486 238 34
 Lenka Križanová - krizanova.lenka@slsp.sk; 02/486 243 65
 Pavla Mašková - maskova.pavla@slsp.sk; 02/486 263 18
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