Výzva na predkladanie projektov
v 2. ročníku grantového programu

#mamnato
Cieľ grantového programu
Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, vyhlasuje 2. ročník
grantového programu #mamnato pre projekty s realizáciou v roku 2020. Cieľom programu je prispieť
k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu.
Témou tohto ročníka grantového programu je Mesto blízke ľuďom. Zámerom je nájsť a podporiť
verejnoprospešné, spoločensky zodpovedné projekty inovatívneho charakteru, ktoré prispejú ku
kvalitatívnej zmene života v mestách, obciach a komunitách.
V rámci grantového programu Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí finančné prostriedky v celkovej
výške 200 000 eur. Predkladať môžete projekty v súlade s výzvou, ktoré by ste chceli realizovať
v termíne od 15. 3. – 31. 10. 2020.

Podmienky grantového programu
Oprávnené subjekty









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

Projekt musí byť zameraný na jednu z oblastí:
1)

Rozvoj životného prostredia a komunít
 inovácie v riešení environmentálnych problémov;
 environmentálne orientovaná revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom vytvoriť
komunitný priestor;
 komunitné záhrady, vnútrobloky v obytných štvrtiach, obnova sadov, výsadba mestských
lúk;
 obnova a realizácia náučných chodníkov;
 komunitné kompostéry, zero waste prístupy;
 mestské včely.
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2)

Inovácie v sociálnej oblasti
 inovácie v riešení sociálnych problémov komunity;
 integrácia znevýhodnených skupín;
 streetwork, včasná intervencia, swap, integrované bývanie.

3)

Komunitné vzdelávanie
 rozvoj kritického myslenia rôznych skupín komunity;
 medzigeneračné vzdelávanie, rovesnícke vzdelávanie;
 vzdelávanie k občianskej zodpovednosti;
 kreatívne komunitné akcie so vzdelávacím prvkom.

Piliere projektu
Projekt zahŕňa 3 hlavné piliere ─ a to: inovatívnosť, zodpovednosť a dobrovoľníctvo.
Inovatívnosť
 inovatívnosť so zameraním sa na merateľný a udržateľný dopad;
 využívanie nových metód riešenia pretrvávajúcich problémov;
 využívanie aktuálnych trendov a techník;
 originálne a kreatívne riešenia.
Zodpovednosť
 prehlbovanie zodpovednosti;
 skvalitňovanie života ľudí okolo seba;
 angažovanosť;
 udržateľnosť projektu.
Dobrovoľníctvo
 priame zapojenie dobrovoľníkov;
 aktivizovanie ľudí s dôrazom na mladých;
 snaha o systematické a dlhodobé zapojenie dobrovoľníkov.

Výška grantu
Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty vo výške 8 000 eur na projekt.
Spolu bude podporených 25 projektov v celkovej výške 200 000 eur. Pričom 15 projektov vyberie
priamo hodnotiaca komisia a 10 projektov vyberie verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania z
užšieho výberu najlepších (max. 100) projektov.
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Časový harmonogram
1. 10. 2019
1. 10. 2019 ─ 31. 10. 2019
4. 11. 2019 ─ 19. 1. 2020
20. 1. 2020 ─ 31. 1. 2020
do 4. 2. 2020
5. 2. 2020 ─ 13. 3. 2020
15. 3. 2020 ─ 31. 10. 2020
do 31. 10. 2020

vyhlásenie grantového programu
prihlasovanie projektov
vyhodnotenie projektov
verejné SMS hlasovanie z užšieho výberu projektov vybraných
komisiou
vyhlásenie výsledkov na www.mamnato.sk
finalizácia projektov a zmluvný proces
realizácia projektov
podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania

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 grant pre verejnosť – životné prostredie;
#mamnato grant pre verejnosť – inovácie v sociálnej oblasti;
#mamnato grant pre verejnosť – komunitné vzdelávanie.

Iné formy žiadostí nebudú akceptované. Projekt je potrebné pred odoslaním dôkladne skontrolovať,
či spĺňa všetky náležitosti. Dodatočné úpravy po jeho odoslaní nebudú možné.
Pred podaním projektu sa oboznámte so Všeobecnými grantovými pravidlami Nadácie Slovenskej
sporiteľne a Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
Výška grantu je 8 000 eur na projekt. Projekty s nižšou, resp. vyššou sumou požadovanou od Nadácie
Slovenskej sporiteľne budú vyradené. Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte nie je povinná.
Povinné prílohy, ktoré musia byť naskenované:






zriaďovacia listina, štatút, resp. stanovy potvrdené Ministerstvom vnútra;
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);
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.
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Jedna organizácia môže prihlásiť v grantovom programe #mamnato len jeden projekt. V prípade
viacerých projektov od jednej organizácie bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá.
Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia. Rovnako nie je možné, aby sa tá istá organizácia uchádzala
o grant v programe #mamnato pre verejnosť a zároveň aj v programe #mamnato pre zamestnancov
Slovenskej sporiteľne (pričom môže ísť o rôzne projekty). V takom prípade bude akceptovaný iba
projekt podaný v programe #mamnato pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne.
Všetky projekty, ktoré hodnotiaca komisia vyberie na priamu finančnú podporu a tiež tie, ktoré
posunie do užšieho výberu na verejné SMS hlasovanie, budú pred spustením hlasovania zverejnené
na webovej stránke www.mamnato.sk. Zverejnené budú nasledovné informácie, presne v znení,
v akom budú 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.

Dodatočné úpravy zverejnených projektov nebudú možné.

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







projekt je inovatívny s dlhodobým pozitívnym dopadom na komunitu;
projekt prehlbuje zodpovednosť voči komunite;
projekt má rozmer aktívneho dobrovoľníctva;
vysoká miera angažovanosti miestnej komunity do realizácie projektu;
projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele,
očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;
rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Z hodnotenia budú vylúčené projekty, ktoré:







podá organizácia finančne podporená v minulom ročníku grantového programu
#mamnato pre verejnosť;
požadujú nižšiu, resp. vyššiu sumu od Nadácie Slovenskej sporiteľne ako 8 000 eur;
predloží neoprávnený subjekt;
nespĺňajú tematické zameranie a podmienky grantového programu;
nie sú verejnoprospešného charakteru;
sú zamerané na jednorazové resp. krátkodobé podujatia (kultúrne, športové, ...);
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neobsahujú vyššie uvedené povinné prílohy;
sú v rozpore s víziou, hodnotami a stratégiou nadácie;
projekty, ktoré sú nákupného charakteru alebo sú zamerané len na rekonštrukcie bez
pokračujúcich verejnoprospešných aktivít.

Neoprávnené výdavky
Z grantu nie je možné hradiť:







cestovné náklady, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu;
prevádzkové náklady organizácie (nájomné, energie, telefóny a pod.);
odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie
projektu alebo spracovanie správy projektu;
bankové poplatky;
finančné ceny do súťaží;
náklady na aktivity realizované pred 15. 3. 2020.

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 plnej
výške.*

Verejné hlasovanie
Do verejného hlasovania hodnotiaca komisia vyberie max. 100 najlepších projektov. Hlasovanie bude
prebiehať formou SMS hlasovania, z jedného čísla bude možné zahlasovať iba raz počas trvania
hlasovania a len za jeden projekt. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke www.mamnato.sk
najneskôr 19. 1. 2020.

Kontakt
Telefonické konzultácie v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 16:00 hod.
Pavla Mašková, Tel: 02/4862 6318
Mária Gharib, Tel: 02/4862 3834
e-mail: 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.
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