Zamestnanecký grantový program 2022
Verejnoprospešné témy a projekty sú dlhodobo u zamestnancov skupiny ZSE v centre záujmu. Angažovanosť
mnohých z nich je jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Úsilie a iniciatíva
našich kolegov robia z nášho okolia a spoločnosti lepšie miesto. Nadácia ZSE má dlhodobo ambíciu ich
v tomto úsilí povzbudzovať a preto vyhlasuje už šiesty ročník Zamestnaneckého grantového programu.
Program je každoročne zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít tých zamestnancov, ktorí majú záujem
realizovať sa v prospech svojej komunity s cieľom prinášať pozitívnu a viditeľnú zmenu.
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa môžu o podporu uchádzať organizácie, ktoré realizujú
športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity v západoslovenskom regióne. Chceme poskytnúť
zamestnancom možnosť podporiť organizácie, ktorých činnosť je im blízka a ktoré sú zároveň vplyvom
pandémie stále oslabené. Navyše v tomto stom roku existencie ZSE chceme navýšiť celkovú podporenú sumu
ako aj maximálnu čiastku na jeden projekt na symbolickú 100. Toto gesto v sebe pre nás spája tradíciu aj
budúcnosť, kde spoločným bodom je práve vďačnosť komunitám, ktoré tvoríme a ktoré dotvárajú nás.
Nadácia ZSE sa preto v šiestom ročníku rozhodla navýšiť celkovú sumu určenú na podporu
a v Zamestnaneckom grantovom programe prerozdelí spolu 100 000 Eur ako aj maximálnu podporu pre
jeden projekt na 1000 Eur.
Podmienkou získania finančného príspevku z programu je aj v tomto roku odporúčanie a zapojenie
zamestnanca do realizácie projektu. Realizácia týchto typov projektov stále môže byť ovplyvnená aktuálnymi
epidemiologickými opatreniami. Preto je potrebné, aby všetky predložené projekty a plánované aktivity
zohľadňovali nariadenia platné v čase uzávierky programu.

O PODPORU Z PROGRAMU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ:


mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)



školy a školské zariadenia



obce a mestá



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

 športové kluby
Jeden subjekt môže v programe predložiť len jeden projekt.
PROGRAM PODPORÍ NASLEDOVNÉ TYPY PROJEKTOV:


verejnoprospešné projekty, zamerané na zlepšenie prostredia, projekty revitalizácie detských ihrísk,
úpravy vonkajšieho prostredia v obci, obnovy turistických chodníkov a značenia, opravy historických
objektov, propagácia zaujímavostí regiónu alebo iné projekty prospešné pre komunitu;
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projekty ochrany životného prostredia, zamerané na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti životného
prostredia, podporujúce aktívny prístup k životnému prostrediu, projekty obnovy alebo záchrany
ekologicky hodnotných lokalít;



vzdelávacie projekty, projekty zamerané na zlepšenie kvality vyučovania na školách, spolupráca
zamestnanca s vybranou materskou, základnou alebo strednou školou, podpora voľnočasových
aktivít miestnych organizácií, klubov alebo centier voľného času, vzdelávacie projekty pre žiakov,
ktorých vzdelávanie bolo ohrozené dištančnou výučbou v období pandémie;



športové projekty, realizované v spolupráci s miestnym športovým klubom na zlepšenie podmienok
športovania detí a mládeže, či znovunaštartovania športovej činnosti po jej prerušení vplyvom
opatrení;

V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ:


projekty, ktoré slúžia len jednému človeku alebo malej skupine ľudí



študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty



budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia a iné)



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



zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb



samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu verejnoprospešné aktivity



spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy

ODPORÚČANIE ZAMESTNANCA
Predkladateľom projektu je subjekt oprávnený uchádzať sa o podporu z programu (mimovládna
organizácia, miestny úrad, škola,...). O podporu z programu sa môže uchádzať len projekt, ktorý bude
odporúčaný zo strany zamestnanca skupiny ZSE. Do formulára projektu je potrebné uviesť KID a meno
zamestnanca, spôsob zapojenia do realizácie (odpracované dobrovoľnícke hodiny, poskytnutie odborných
konzultácií apod.) a odôvodnenie, prečo zamestnanec projekt odporúča podporiť.
VÝŠKA GRANTU
Na podporu projektov v šiestom ročníku Zamestnaneckého grantového programu je vyčlenená celková suma
vo výške 100 000 Eur. V aktuálnom ročníku programu bude možné na jeden projekt získať podporu do výšky
1.000 Eur. Jeden žiadateľ môže predložiť len jeden projekt.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
2.február 2022

Vyhlásenie grantového programu

9.marec 2022

Uzávierka pre prijímanie žiadostí

11.– 25. marec 2022

Hodnotenie projektov

7. apríl 2022

Oznámenie výsledkov grantového programu
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8.apríl – 15.november

Realizácia projektov

15. november 2022

Záverečné správy a vyúčtovanie podporených
projektov

PODMIENKY PREDKLADANIA PROJEKTOV
Projekty je možné predkladať len prostredníctvom online formuláru, ktorý je prístupný na stránke
www.nadaciazse.sk. Vyplnenie online formuláru je jednoduché:
KROK 1. Registrácia
Registráciu je potrebné vyplniť len raz, na jej základe bude na zaregistrovanú e-mailovú adresu odoslaný email, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak sa vám e-mail nezobrazil v prijatej pošte, skontrolujte si priečinok
nevyžiadanej pošty/spam. Registrácia na stránke je potrebná aj v prípade, že sa predkladateľ projektu
o podporu z programu uchádzal v predchádzajúcich ročníkoch programu. V aktuálnom ročníku programu je
potrebné si zvoliť nové prihlasovacie meno aj heslo.
KROK 2. Prihlásenie
Prihlasovacími údajmi, ktoré ste vyplnili pri registrácii sa prihláste na do formulára
KROK 3. Vyplnenie a odoslanie formulára
Na prácu s online formulárom odporúčame používať internetové prehliadače Mozilla Firefox a Google
Chrome.
Do online formuláru je možné vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky, resp. do
odoslania projektu. Po dátume uzávierky, resp. po odoslaní žiadosti už nie je možné projekt upraviť.
K projektu je potrebné doložiť kópie nasledovných príloh:
1. Štatút, zriaďovaciu listinu alebo stanovy organizácie
2. Potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu
3. Doklad o pridelení IČO
4. Zmluva o vedení bankového účtu alebo hlavička výpisu bankového účtu, na ktorý môže
predkladateľ/organizácia prijímať finančné dary
Naskenované dokumenty je potrebné priložiť priamo do online formuláru. Povinné prílohy je potrebné
predložiť aj v prípade, že ste ich už predkladali v predchádzajúcich ročníkoch programu.
UZÁVIERKA PRIJÍMANIA PROJEKTOV
Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke
www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 9.3.2022 do 23:59. Bližšie informácie a konzultácie k
programu poskytne v pracovných dňoch Katarína Fajtáková e-mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky:
0908 718 085. Oprávnenosť projektového zámeru a jeho vypracovanie odporúčame konzultovať ešte pred
finálnym odoslaním formuláru.
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