Podmienky grantového programu Rozprúdime regióny
Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je
podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.
Program Rozprúdime regióny ponúka možnosť získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné
podujatia, ktoré rozprúdia život v regiónoch. Našim zámerom je podporiť akcie a iniciatívy v regiónoch a prispieť
tak k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v obciach a mestách, k rozvíjaniu komunitného života a k aktívnemu
zapájaniu sa občanov do diania vo svojom okolí.
Nadácia ZSE podporíme nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a
zábavu do našich obcí. Našim cieľom je podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských
vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú
význam jednotlivých regiónov.
V programe podporíme rôzne iniciatívy a podujatia, ktoré vychádzajú z lokálnych špecifík (miestne slávnosti,
tradičné jarmoky,...), rozšíria ponuku voľnočasových aktivít (kultúrne a športové podujatia) iné podujatia, ktoré
spoja miestnu komunitu a prispejú k rozprúdeniu miestneho života (obecné dni,...).
V programe Rozprúdime regióny bude spolu prerozdelená suma 100 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden
projekt je 1 000 EUR.
O podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:
•

obce a mestá

•

mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)

•

kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)

•

športové kluby

•

školy a školské zariadenia

Jeden subjekt môže predložiť jeden projekt.
Aké projekty môžu byť podporené:
V programe môžu byť podporené projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
•

aktivity projektu sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť

•

zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu

•

projekt je prínosný najmä pre miestnu komunitu, prispeje k rozvoju komunitného života

•

projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity

•

projekt bude realizovaný v distribučnej oblasti ZSE

Program nepodporí:
•

rekonštrukciu, opravy a obnovu budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy,
sociálnych zariadení a pod.)

•

budovanie infraštruktúry - rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia,
plynofikácia a elektrifikácia a pod.

•

aktivity realizované mimo územia distribučnej oblasti ZSE
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•

aktivity realizované pred 1. augustom 2016, refundácia nákladov nie je možná

•

projekty realizované dodávateľsky, nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných aktivít

•

projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané;
projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním

•

zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb

•

projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru

Časový harmonogram:
9.6.2016
Vyhlásenie programu
14.7.2016

Uzávierka predkladania projektov

15.7.2016 – 31.7.2016

Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie

1.8.2016

Zverejnenie výsledkov

1.8.7.2016 – 5.8.2016

Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi

1.8.2016 – 31.5.2017

Realizácia podporených projektov

31.5.2017

Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

Podmienky predkladania projektov:
Projekty predkladajte len prostredníctvom online formuláru.
K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (naskenované dokumenty vkladajte priamo do online formuláru):
1. Kópie štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane menovania štatutára
2. Kópie dokladu o pridelení IČO
3. Kópia hlavičky bankového účtu, na ktorý môžete prijímať finančné dary.
Uzávierka prijímania žiadostí:
Žiadosti v elektronickom formulári môžete predkladať do štvrtka 14.7.2016 do 23:59.
Prijímanie žiadosti:
Vyplnenie online formuláru je jednoduché. Kliknite na www.nadaciazse.sk a postupujte podľa nasledovných
krokov.
KROK 1. Registrujte sa (v pravom hornom rohu). Registráciu je potrebné vyplniť len raz.
Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.
KROK 2. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár.
Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky programu,
resp. do odoslania svojej žiadosti. Po dátume uzávierky, resp. po odoslaní vašej žiadosti si budete môcť svoju
žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
Žiadosť

spolu

s prílohami

stačí

predložiť

elektronicky

prostredníctvom

online

formuláru

najneskôr v deň uzávierky t.j. 14.7.2016 do 23:59.
Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne Jana Fúseková
mailom: info@nadaciazse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093
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