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Obce bližšie k vám 2017 

Výzva na predkladanie projektov 

 

Cieľ grantového programu 

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový 

program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich 

obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych 

knižníc. V rámci V. ročníka programu prerozdelíme finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc 

eur. 

Oblasti podpory 
 

V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí:  

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, 

že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie 

verejnosti. 

2. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, 

aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod.  

3. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov, 

seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc 

a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom. 

Oprávnení žiadatelia o grant  

 

O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:  

 samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;  

 miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.  

 

Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi. 

 

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne 

v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016. 

 

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba 

jeden projekt. Pokiaľ sa napríklad hlási s projektom obec, miestna knižnica z danej obce už nemôže 
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podať projekt a naopak. Ak dostaneme viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do 

hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr. 

Výška grantu  

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 2 500,- eur 

a maximálnej výške 5 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne 

požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené. 

 

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 %  celkovej 

výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či 

organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu 

či daru.  

 

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 6 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť 

minimálne 1 200 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne 

môže byť v tomto prípade maximálne 4 800 eur.  

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej 

hodnote, ako je požadovaná suma.   

Časový harmonogram 

 

1. 3. 2017   vyhlásenie grantového programu 

12. 4. 2017, 13:00 hod  uzávierka pre podávanie žiadostí 

16. 4. – 25. 5. 2017  hodnotenie žiadostí  

do 31. 5. 2017   zverejnenie výsledkov 

1. 6. – 15. 6. 2017  zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi 

15. 6. –  15. 10. 2017  realizácia projektov 

do 30. 10. 2017   podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania 

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 

správny program podľa oblasti, v ktorej žiadate o podporu: 

 1. Obce bližšie k vám 2017: Pamiatky 

 2. Obce bližšie k vám 2017: Prírodné prostredie 

 3. Obce bližšie k vám 2017: Knižnice 

http://podatelna.slsp.sk/
http://podatelna.slsp.sk/


3 

 

 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. 

 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.   

Povinné súčasti 

 

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti: 

 sken dokumentu o pridelení IČO; 

 2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií); 

 sken stručného vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je 

žiadateľom knižnica alebo kultúrna inštitúcia/centrum. 

 

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú 

dobrovoľné. Prosíme, aby ste neprikladali dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.  

Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov 
 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré: 

 predloží neoprávnený subjekt; 

 predloží subjekt, ktorý dostal podporu od Nadácie Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek 

grantovom programe v roku 2016; 

 nedodržia termín uzávierky; 

 nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu; 

 nebudú obsahovať všetky povinné súčasti; 

 nedodržia limity požadovanej výšky podpory (min. 2 500 eur, max. 5 000 eur); 

 nedodržia povinnú finančnú spoluúčasť min. 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. 

 

V prípade viacerých žiadostí z jednej obce/mesta budú z hodnotenia vylúčené všetky okrem tej, ktorá 

bola podaná najskôr.  

 

Nepodporíme aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani 

obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.  

 

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky, vyhodnotí nezávislá odborná hodnotiaca 

komisia na základe nasledovných kritérií:  

 

http://podatelna.slsp.sk/


4 

 

 projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;  

 do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci; 

 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.  

 

Zoznam všetkých podporených organizácií bude zverejnený najneskôr 31. mája 2017 na webovej 

stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní ohľadom schválenej 

výšky grantu a podpísania zmluvy.  

 

Z grantu nie je možné hradiť: 

 cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu); 

 prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie); 

 odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu 

alebo spracovanie správy projektu; 

 bankové poplatky.  

Konzultácie 

 

V. ročník programu realizujeme v spolupráci s partnerom Nadácia Pontis. 

 

V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte Katarínu Téglássyovú z Nadácie Pontis e-mailom na 

adrese katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na čísle 0918 579 816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


