
 

Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe  

Pre budúcnosť 

 

Slovensko aj celý svet sa v posledných dvoch rokoch výrazne zmenili a prešli ťažkým obdobím, ktoré 

zanechalo stopy na celospoločenskej atmosfére. Napriek tomu z nedávneho prieskumu Slovenskej 

sporiteľne vyplynulo, že sa väčšina Slovákov na budúcnosť teší. 

 

Slovenskej sporiteľni a Nadácii Slovenskej sporiteľne na budúcnosti a prosperite Slovenska a jeho 

obyvateľov mimoriadne záleží a chce sa aktívne pričiniť o to, aby bola čo najlepšia a teda aj čo 

najzelenšia.  Naša banka sa preto v rámci svojich troch verejných záväzkov z roku 2021, okrem iného, 

zaviazala aj k vysadeniu 300 tisíc stromov do roku 2025. A tým naša iniciatíva pre zelené a udržateľné 

Slovensko nekončí. Ďalším konkrétnym krokom je vyhlásenie grantového programu v hodnote štvrť 

milióna eur na podporu zelených riešení a zelených inovácií naprieč Slovenskom. 

 

Cieľ grantového programu 

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, vyhlasuje grantový 

program Pre budúcnosť s realizáciou vybraných projektov v roku 2022.  

 

Cieľom grantového programu je priniesť do miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené 

inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na 

zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov 

klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky. 

 

V rámci grantového programu Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí finančné prostriedky v celkovej 

výške 250 000 eur na realizáciu projektov v 2 kategóriách v roku 2022. Úspešní grantisti získajú okrem 

finančnej podpory aj možnosť bezplatnej odbornej konzultácie pri realizácii svojho projektu. 

 

Podmienky grantového programu 

 

Oprávnený subjekt 

• občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

nadácia, neinvestičný fond;  

• mesto, obec, škola;   

• centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;  

• účelové zariadenie cirkvi.  

 

Projekt musí byť zameraný na jednu oblasť: 

1) Zelené riešenia 

2) Zelené inovácie 

 



 

Zelené riešenia 
 
Hľadáme projekty, ktoré prinesú skutočné zelené riešenia do miest, obcí a komunít na území 
Slovenska s cieľom pripraviť naše sídla na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – napríklad letné 
horúčavy, sucho, prívalové zrážky a ďalšie, zlepšiť životné prostredie a mikroklímu, podporiť 
biodiverzitu a znížiť uhlíkovú stopu.  
 
Môže ísť o nové výsadby alebo revitalizáciu už existujúcich zelených plôch, riešenia blízke prírode v 
súvislosti s hospodárením so zrážkovou vodou a podobne. 
 
Do grantového programu sa môžu zapojiť aj projekty zamerané na tzv. užitočný outdoor – vytvorenie 

moderného miesta v meste určeného na stretávanie, oddychovanie či športovanie. Prepája v sebe 

prvky zelene, čistoty a bezpečnosti, minimalizuje masívne reklamné plochy, prejazdy áut, betónové 

plochy a pod. 

V hodnotení budú uprednostnené projekty, ktoré do prípravy a tvorby zeleného riešenia zapoja 
obyvateľov, komunitné projekty a projekty, ktoré prispievajú k riešeniu viacerých cieľov tohto 
grantového programu.  
 

Zelené inovácie  
 
Hľadáme zelené inovatívne projekty, pričom môžu mať aj podnikateľský rozmer neziskového 
charakteru, ktoré majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných 
zdrojov a boj s klimatickou zmenou.  
 
Do tejto kategórie sa môžu zapojiť subjekty, ktoré v oblasti cirkularity, úspory energií a šetrenia 
prírodných zdrojov prichádzajú s inovatívnym riešením.  
 
V hodnotení budú uprednostnené projekty, ktoré majú široký dopad na obyvateľov miest a obcí a 
budú prinášať dobrý príklad z praxe v oblasti inovácií a riešenia adaptácie na zmenu klímy, šetrenia 
prírodných zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo. 
 
Projekty by nemali zahŕňať riešenie problému, ktoré žiadateľovi vyplýva z platnej právnej úpravy. 
Môže však žiadať financie na zefektívnenie už zavedených povinností pomocou inovatívnych riešení. 

 

Výška grantu  

Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne na vybrané projekty granty v minimálnej výške 10 000 eur 

a v maximálnej výške 15 000 eur. Nadácia môže na základe odporúčaní hodnotiacej komisie udeliť 

grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma v projekte žiadateľa.  

 

Finančná spoluúčasť žiadateľa je povinná vo výške 10 % celkovej sumy projektu. Žiadosti, ktoré 

budú od nadácie požadovať sumu mimo rozsahu a nebudú spĺňať povinnosť finančnej spoluúčasti, 

budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.  

 

Vybraným organizáciám bude tiež ponúknutá možnosť bezplatnej konzultácie projektu odborníkom v 

danej kategórii.   

 

 



 

Časový harmonogram 

 

1. 3. 2022     vyhlásenie grantového programu 

1. 3. 2022 ─ 31. 3. 2022 do 12:00 hod.  prihlasovanie projektov 

1. 4. 2022 ─ 30. 4. 2022    vyhodnotenie projektov           

2. 5. 2022     vyhlásenie výsledkov  

2. 5. 2022 – 15. 5. 2022    finalizácia projektov a zmluvný proces 

máj – november    realizácia projektov 

do 15. 12. 2022     podanie záverečnej správy a vyúčtovania  

      celého grantu vrátane 10 % spoluúčasti 

 

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 zadávate pod grantový program Pre budúcnosť – Zelené riešenia alebo Pre budúcnosť – 

Zelené inovácie podľa charakteru projektu. Iné formy žiadostí nie sú akceptované. 

Jedna organizácia môže podať len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jednej organizácie 

bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia. 

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); 

• čestné prehlásenie o súhlase vlastníka pozemku s projektom (podľa charakteru projektu). 

 

Projekty, ktoré nebudú obsahovať povinné prílohy, budú z hodnotenia vyradené. Dodatočné 

doplnenie príloh nie je možné. 

 

Odporúčané (nepovinné) prílohy:  

• 2-3 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt; 

• vizualizácia projektu;  

• powerpointová prezentácia; 

• video (odkaz na webovú stránku).  

 

Hodnotenie projektov 

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

https://podatelna.nadaciaslsp.sk/
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/nadacia/documents/nadacia-slsp-vseobecne-grantove-pravidla.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/nadacia/documents/nadacia-slsp-vseobecne-grantove-pravidla.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/nadacia/documents/nadacia-slsp-ochrana-osobnych-udajov-vyhlasenie-na-web.pdf


 

• projekt prináša konkrétne zelené riešenia s ohľadom na danú lokalitu v oblasti 

zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatickej krízy, straty biodiverzity a zlepšenia 

životného prostredia;   

• navrhované riešenia alebo inovácie sú replikovateľné a škálovateľné; 

• projekt je inovatívny, udržateľný s dlhodobým dopadom 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; 

 

Z hodnotenia budú vylúčené tieto projekty: 

• projekt má nákupný alebo investičný charakter bez súvisiacich aktivít, starostlivosti 

o zeleň, pravidelnej údržby projektu a pod.;  

• projekt nie je verejnosti prístupný alebo je cielený na úzku skupinu ľudí;  

• v projekte absentujú konkrétne údaje o pracovných postupoch alebo o výsledku 

projektu v zmysle udržateľnosti a ekológie, prípadne projekt vykazuje znaky 

greenwashingu; 

• projekt má komerčný charakter;  

• projekt je zameraný na realizáciu jednorazového, resp. krátkodobého podujatia; 

• rozpočet projektu je mimo rozpätia grantovej výzvy; 

• projekt míňa tematické zameranie a nespĺňa podmienky grantového programu (napr. 

vybudovanie športoviska, externej eko-učebne a pod.) 

• projekt predloží neoprávnený subjekt; 

• projekt neobsahuje vyššie uvedené povinné prílohy;  

• projekt je v rozpore s víziou a hodnotami nadácie.  

 

 

Neoprávnené výdavky 

Z grantu nie je možné hradiť: 

• akékoľvek náklady vzniknuté pred 1. 3. 2022;  

• prevádzkové náklady organizácie (nájomné, energie, internet a iné); 

• odmeny a mzdy pracovníkov organizácie zapojených v projekte presahujúce  15 % 

z požadovanej sumy; 

• odmena pre externú agentúru alebo sprostredkovateľa zabezpečujúceho projektový 

manažment;  

• cestovné náklady, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu; 

• bankové poplatky.  

 

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.* 

 

 

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. 

 

mailto:nadacia@slsp.sk

