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Grantový program Regióny 

 

TERMÍNY 

Spustenie programu:          26. marec 2020  

Odovzdanie projektu:          27. apríla 2020 do 24:00 hod. 

Realizácia projektu:  máj až november 2020 

Záverečné vyúčtovanie:  30. november 2020 

 

ZNENIE PROGRAMU 

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. 

Účelom grantového programu Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré 

prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Nadácia SPP 

vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných 

projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách. Vašou úlohou je pripraviť zaujímavý 

a realizovateľný projekt a zaslať k nemu podklady na nižšie uvedenú adresu. Vybrané projekty 

môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2000 eur. Veríme, že pri príprave Vašich 

úspešných verejnoprospešných projektov Vám pomôžu aj nasledujúce informácie. 

 

PODMIENKY 

• Predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do určených oblastí. 

• Nebudú podporené projekty, ktoré získali finančnú podporu v predchádzajúcom roku 

• Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2000 eur. 

•   V programe budú podporené iba projekty, ktoré budú konkrétne, realizovateľné a budú   

odrážať potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce a miest a regiónov. 

• Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine. 

• Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s plánovaným aktivitami projektu. 

 

TRI OBLASTI PODPORY 

OBLASŤ 1 

Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu 

Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad: 

• obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk, 

•   revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia 

parkov, námestí, verejných priestorov a pod.), 
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• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk, zviditeľnenie, sprístupnenie 

a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod., 

• projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov 

a foriem informácií o obciach: 

• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas), 

• realizácia obecnej webovej stránky obce, 

• realizácia systému informačných tabúľ, 

• obecné noviny a pod. 

 

V tejto oblasti nebudú podporené projekty 

• rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, 

• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch, 

• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém, 

oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov a stredísk. 

 

OBLASŤ 2 

Zachovanie kultúrneho dedičstva 

Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, 

obecné združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajou): 

• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce, 

• vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry, 

• podpora miestneho súboru a pod. 

Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú 

dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

 

OBLASŤ 3 

Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia 

• triedenie odpadov, 

• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných 

priestranstvách, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, 

• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry, 

• protipovodňové opatrenia, 

• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie. 
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V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu: 

• realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených 

lokalít, turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel. 

 

PROGRAM NEPODPORÍ 

• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch, 

• budovanie základnej infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, osvetlenie, oprava ciest  a 

chodníkov), 

• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného 

charakteru, 

• projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi 

skupinami, 

• projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných 

verejnoprospešných aktivít, 

• projekty energetickej hospodárnosti budov, 

• aktivity realizované v zahraničí, 

• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, 

mravným a korektným správaním. 

 

VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR 

Maximálna výška finančného príspevku: 2000 EUR  

Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 50 000 EUR 

Predkladateľ projektu môže mať na projekte finančnú spoluúčasť. Zdrojom spoluúčasti môže 

byť nielen rozpočet obce, mesta ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali 

prostredníctvom iného grantu alebo daru. 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 

Predkladateľom projektu môže byť - obec, mesto, mestská časť, základné školy, 

mimovládne organizácie a športové kluby. 

Podmienky predkladania projektov: 

• Každý predkladateľ môže byť v danom roku podporený iba raz. 

• Projekt sa bude realizovať v časovom horizonte max. 8 mesiacov, nie je možné spätne 

podporiť už zrealizované aktivity. 

• Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a plánovanými 

aktivitami projektu. 

• Projektový zámer je v súlade s územným plánom mesta/obce, legislatívou, technickými 

normami a regulatívmi a inými rozvojovými dokumentmi. 

• Predkladateľ musí mať predmetné územie, ktorého sa týka podpora, vo vlastníctve. 
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• Predkladateľ projektu pripraví a odovzdá vyúčtovanie a záverečnú správu k zrealizovanému 

projektu. 

 

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI 

Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje: 

Základné údaje o predkladateľovi (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej 

situácie). 

Popis projektu: 

Ciele projektu – aké zmeny chcete projektom dosiahnuť. 

Cieľová skupina – kto bude mať z realizácie projektu úžitok, pre koho je projekt určený, ako 

bude projekt pre danú cieľovú skupinu prínosný (aké sú vaše očakávania od projektu). 

Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 

Mediálny plán – ako a kde zviditeľníte meno a logo darcu. 

Rozpočet – jednotlivé položky rozpočtu s vyznačením položiek, ktoré požadujete hradiť od 

darcu. Podrobné vysvetlenie a popis jednotlivých aktivít a položiek rozpočtu a zdôvodnenie 

ich súvisu s plánovanými aktivitami. (Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne 

vybavenie a zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Poskytnuté finančné 

prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu.)  

Identifikačné doklady (nemusia byť notársky overené): 

potvrdenie o pridelení IČO a DIČ, 

potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu, 

potvrdenie o existencii a registrácii subjektu: stanovy, registračná listina, nadačná listina, štatút 
a podobne (mestá a obce nepredkladajú) 
 
potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok. 

Vypracovaný projekt zašlite prostredníctvom elektronického on-line systému, ktorý 

nájdete na webovej adrese http://nadaciaspp.egrant.sk/. 

 

Vyplnenie žiadosti o grant je jednoduché. Postupujte, prosím, podľa nasledovných 

krokov: 

KROK 1 

Registrujte sa (okno v pravom hornom rohu). Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo. 

Potvrďte správnosť vašej e-mailovej adresy. Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri 

registrácii, Vám príde e-mail s webovým odkazom. Kliknite na webový odkaz a potvrďte 

správnosť svojej e-mailovej adresy. V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si aj 

nevyžiadanú poštu (junk mail, spam). Vráťte sa na webovú stránku s on-line formulárom 

http://nadaciaspp.egrant.sk/. 

 

http://nadaciaspp.egrant.sk/
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KROK 2 

Prihláste sa do formuláru svojimi prihlasovacími údajmi. 

 

KROK 3 

Vyplňte formulár. Do on-line formuláru môžete vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až 

do dátumu uzávierky grantového programu, resp. do finálneho odoslania svojej žiadosti o 

grant. Na priebežné uloženie slúži tlačidlo PRIEBEŽNE ULOŽIŤ. 

 

KROK 4 

Odošlite finálnu podobu on-line formuláru (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený 

projekt s potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formuláru) treba 

odoslať v termíne do 27. apríla 2020 do 24:00 hod. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní 

vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania 

ďalších zmien. 

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na pána Petra Pavileka (tel. +421 (2) 6262 2361, 

PETER.PAVILEK@spp.sk). 

mailto:PETER.PAVILEK@spp.sk

