Priložte ruku k dielu! Zamestnanecký grantový program opäť otvorený
Už po 15. krát podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“),
ktorým záleží na dianí vo svojom okolí. Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej
práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej
komunity.
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom SPP
sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou
dobre využitá. Preto, ak aj Vy máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám
sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete
s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo
Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP („ZGP“) je určené práve Vám.
Vďaka 667 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 14 rokov ZGP môžeme
naďalej pokračovať v našej snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.
Komu je program určený
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP (do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci
spoločností SPP - distribúcia, a.s. a eustream, a.s.).
Zamestnanci musia byť:
▪ v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici),
▪ s ukončenou skúšobnou lehotou,
▪ nie vo výpovednej lehote.
Jeden zamestnanec môže predložiť len jednej projekt.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov v rámci ZGP vyčlenených celkovo
20 000 eur. Maximálna celková výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt
je 1 000 eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
Vyhlásenie programu je 11. februára 2020.
Uzávierka prijímania projektov je 11. marca 2020, do 24.00 h.
Výsledky o podpore budú zverejnené 27. marca 2020.
Aktivity v projekte plánujte od apríla do novembra 2020.
Aké projekty podporíme
➢

➢

➢

Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia
verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.).
Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo
propagácia zaujímavostí regiónu).
Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene,
separovanie odpadu).
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➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

➢

Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie
voľného času a na aktivity zbližujúce komunity (napr. podpora stretávania sa obyvateľov
v materských centrách, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk).
Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či
seniormi (napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí
v centrách, kluboch).
Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr.
školské charitatívne aktivity).
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra
(napr. revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky).
Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre
zmysluplné trávenie voľného času - záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj
zručností, neformálne vzdelávanie a pod.).
Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych
spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí).
Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli
v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných
pomôcok pre zdravotne znevýhodnených).
Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.

V programe nepodporíme
•

študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty;

•

rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych
zariadení a pod.);

•

budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.);

•

samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom
choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách;

•

rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok;

•

extrémisticky zamerané projekty;

•

zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom);

•

projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať;

•

projekty realizované v zahraničí;

•

mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu.

Kritéria posudzovania
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

verejnoprospešnosť projektu – projekt bude slúžiť otvorenej, širšej komunite a bude mať
verejnoprospešný charakter;
regionálny rozmer – projekt vychádza z aktuálnych potrieb daného regiónu a je prínosný
v danej komunite;
aktivizovanie miestnych obyvateľov – projekt prispeje k rozvoju spolupráce viacerých
zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych
organizácií);
inovatívnosť – projekt je originálny a nápaditý;
realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch,
predkladateľ projektu je zároveň aj jeho realizátorom;
finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka
rozpočtu súvisí s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov;
vklad zamestnanca do projektu – miera účasti zamestnanca na príprave a aktivitách
projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných
dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií,
výučbou);
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➢

charitatívny rozmer – adresná pomoc prispeje k zmierneniu zložitej životnej situácie, v ktorej
sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitol jednotlivec.

Vyhodnotenie projektov
O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP. Informáciu
o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory zašle Nadácia SPP jednotlivým žiadateľom e-mailom.
Postup pri predkladaní projektu
Projekty
predkladajte
iba
elektronicky,
prostredníctvom
on-line
formulára
na:
https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou. Termín uzávierky podávania
projektov je 11. 3. 2020 do 24.00 h, projekty zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do
posudzovania.
Ako predložiť projekt
Na webovej stránke Nadácie SPP: https://nadaciaspp.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár.
Otázky pokrývajú tieto oblasti:
1. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.
2. Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a organizácii, príp. jednotlivcovi,
ktorú/ktorého chcete podporiť.
3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si organizáciu/jednotlivca vybrali.
4. Informácie o plánovanom projekte:
•

opis Vášho projektu/aktivity,

•

napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami
plánujete stanovené ciele dosiahnuť,

•

kto a aký bude mať prínos z Vášho projektu,

• časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
5. Rozpočet: Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
6. Prílohy:
• potvrdenie o vedení bankového účtu. (nie je potrebná notársky overená kópia, začiernite stav
Vášho účtu);
• v prípade podpory jednotlivca zašle predkladateľ projektu spolu so žiadosťou aj ním podpísané
čestné vyhlásenie podľa zverejneného vzoru, že jednotlivec, ktorému má byť podpora
poskytnutá sa vplyvom úrazu, choroby, či zdravotného postihnutia ocitol v ťažkej životnej situácii
alebo hmotnej núdzi.
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude Váš projekt podporený, uzavrie s Vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku. Príjemca finančného príspevku je výlučne zamestnancom SPP a je
zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere, má ukončenú skúšobnú lehotu a nie je vo výpovednej
lehote.
Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení
zamestnanci predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. Správu predkladajú len elektronicky,
prostredníctvom on-line formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk/. V zmluve sú obsiahnuté všetky
termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový
účet obdarovaných.
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Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí
Konzultácie a pomoc Vám radi poskytnú:
Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk
RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk
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