III. ročník projektu
Program podpory lokálnych komunít
Žiadosť o poskytnutie grantu
(prosíme vypísať čitateľne)
1. Názov predkladaného projektu

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

2. Názov organizácie

3. IČO:
DIČ:
5. PSČ:

4.Adresa:

6. Obec
7. Okres

8. Telefón

9. E-mail:

10. IBAN:

11. BIC:

Dôležité! Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúcia uviesť
štatutárneho zástupcu/ štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-mail) .
Uviesť prosím kontakt na osobu zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail)

Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške

6 000 €

Prehlasujem(e), že:
všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prílohách uviedli, sú pravdivé a presné, a že predloženú žiadosť sme
zostavili v súlade s propozíciami Programu na podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme
v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu

..........................................
Osoba zodpovedná
za projekt / Predkladateľ
projektu

........................
Dátum

.........................................
Štatutárny zástupca /
štatutárna zástupkyňa
organizácie

...........................
Dátum

Potvrdenie o prevzatí žiadosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou regionálnej COOP Jednoty,
spotrebné družstvo:

Podpis: ..................................................

Dátum: .................................

Štruktúra žiadosti
1. Informácie o projekte
Opíšte predkladaný projekt, riaďte sa nasledovnými bodmi (ale nielen nimi). Zvoľte primeraný
rozsah, aby ste dobre opísali všetko, čo považujete za potrebné, ale aby váš text nebol príliš
dlhý a zbytočne detailný. V žiadosti napíšte a definujte akým spôsobom bude dosiahnutý
rozvoj miestnej komunity.
a) Názov projektu
b) Stručný popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka
c) Cieľ projektu
d) Definovanie cieľových skupín: na koho sa bude projekt zameriavať
e) Časový harmonogram (uviesť termín realizácie projektu; projekt by mal byť
zrealizovaný najneskôr do jedného roka odo dňa podpísania Dohody)
f) Očakávané výsledky, prínos . (napr. obec, deti, spoločnosť, okolie, škola) atď.
g) Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu
h) Pokrytie projektu – lokálne, miestne, regionálne
O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty!
2. Podmienky na poskytnutie grantu
a) Projekt musí spadať do jednej z podporovaných aktivít
b) V mieste, kde sa má projekt realizovať sa musí nachádzať predajňa COOP Jednoty
3. Rozpočet projektu
Spracujte prehľadný a zrozumiteľný rozpočet vo forme tabuľky.
Stručne opíšte a zdôvodnite jednotlivé položky rozpočtu. Väčšia časť musí byť investovaná
do dlhodobých aktivít.
Uveďte aj prípadné ďalšie získané zdroje financií pre projekt a ich výšku.
V rozpočte nesmú byť zahrnuté náklady na cestovné, stravné, občerstvenie (nákup
tabakových výrobkov, alkoholu), mzdy zamestnancov, odmeny za práce vykonávané
v rámci projektu (projekty by mali v maximálnej miere realizovať ľudia bez nároku na
odmenu – dobrovoľníci), režijné náklady, komunikačné náklady, náklady na reklamu
(napr. aj reklamné tabule), prenájom, ubytovanie, poštovné a iné náklady, ktoré priamo
nesúvisia s projektom.
4. Údaje o predkladateľovi projektu (max. 2 strany)
a) Zameranie organizácie, prípadne jej stručná história
b) Personálne obsadenie organizácie, členská základňa, výkonná zložka a pod.
c) Doteraz realizované projekty (odkaz na web stránku, alebo iné zdroje)
d) Prílohy - ak žiada organizácia: Štatút a registrácia a posledná Výročná správa alebo
podobný dokument (ak existuje)
5. Výber podporovaných projektov:
1. Žiadosť o grant spolu s 3 vypracovanými projektami musia byť doručené poštou alebo
osobne na regionálne vedenie COOP Jednoty, spotrebné družstvo v termíne od
01.02.02019 do 31.03.2019 (prvotný výber projektov, zo všetkých prihlásených má na
starosti regionálne vedenie COOP Jednoty, spotrebné družstvo)
2. Hlasovanie o projektoch:
a) Regionálna COOP Jednota, spotrebné družstvo vyberie do finálneho hlasovania
1 obec alebo mesto, ktoré predložili 3 projekty za svoj región. Vybraná obec,
alebo mesto (podmienkou je predloženie 3 projektov) postúpi do finálneho
hlasovania – hlasovanie zabezpečí vo svojich predajniach regionálna COOP
Jednota, spotrebné družstvo.

b) Zákazníci prostredníctvom hlasovania na predajniach v termíne od 01.05.2019 do
31.05.2019 zahlasujú za projekt, ktorému bude pridelený grant.
c) Za každý zrealizovaný nákup v hodnote 5 € získa zákazník 1 žetón, ktorým
zahlasuje za projekt, ktorý chce aby bol zrealizovaný v jeho obci alebo meste. Žetón
zákazník obdrží pri pokladni a vhodí ho do urny určenej na hlasovanie.
d) Názov projektu, ako aj obce alebo mesta, ktorý získa najväčší počet žetónov
oznámi regionálna COOP Jednota, spotrebné družstvo mailom na adresu nadácie
v termíne do 10.06.2019.
e) Nadácia COOP Jednota v mesiaci jún 2019 zašle predkladateľom víťazných
projektov návrh Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu
v rámci projektu „Program podpory lokálnych komunít“ a následne po
doručení podpísanej Dohody zašle na účet predkladateľa finančný grant,
spolu maximálne 26 projektov
f)

Informácie o víťazných projektoch
webovej stránke www.coop.sk.

budú zverejnené v mesiaci jún 2019 na

To znamená, že každý projekt má šancu získať grant!
V prípade otázok nás kontaktujte: tel. č. 02/58 233 233, email: nadacia@coop.sk
Informácie o projekte „Program podpory lokálnych komunít“ nájdete aj na www.coop.sk.

