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Zamestnanecký grantový program 2018 

 

Nadácia ZSE vyhlasuje grantový program zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov 

skupiny ZSE. Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale 

hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. Dobrovoľníci z radov zamestnancov skupiny 

ZSE sa už viac ako 13 rokov angažujú v projektoch, ktorými zveľaďujú prostredie v ktorom žijú.  Každý 

rok sa do programu zapája v priemere okolo 140 zamestnancov. Finančne a dobrovoľnícky sme 

podporili vzdelávacie zariadenia, športové ihriská, neziskové organizácie alebo športové kluby v 

západoslovenskom regióne. 

 

O podporu zo Zamestnaneckého grantového programu sa môžu uchádzať školy, neziskové organizácie, 

alebo obce, ktoré odporučia a do ktorých sa aktívne zapájajú zamestnanci celej skupiny ZSE.  

V programe podporíme projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, športové aktivity, ochranu 

životného prostredia alebo kultúrne aktivity. Projekty je možné podávať do 28. februára 2018 do 

polnoci.  

V tomto roku chceme motivovať k aktivite najmä zamestnancov, ktorí ešte nemali možnosť realizovať 

svoje nápady a dobrovoľnícke iniciatívy. Zároveň chceme podporiť spoluprácu a otvárame možnosť 

zapojiť do realizácie projektu aj svojich kolegov a predložiť tímový projekt.  

 

Kto môže žiadať o grant  

✓ mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví) 

✓ školy 

✓ samosprávy 

✓ iné rozpočtové a príspevkové organizácie  

 

Aké projekty môžu byť podporené: 

1. verejnoprospešné projekty, zamerané na zlepšenie prostredia, v ktorom žijete, projekty revitalizácie 

detských ihrísk, úprava okolia vo vašej obci, obnova turistických chodníkov, značenia, oprava 

historických objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu, ochrana životného prostredia alebo iné 

komunitné projekty; 

2. 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;  

3. športové projekty, ktoré realizujete v spolupráci s miestnym športovým klubom na zlepšenie 

podmienok športovania detí a mládeže,   

 

Druhy projektov: 

1. individuálne  – v projekte je aktívne zapojený jeden zamestnanec 

-  výška podpory pre projekt do 600 EUR 

2. tímové  -  v projekte sú aktívne zapojení aspoň traja zamestnanci 

-  výška podpory pre projekt do 1000 EUR 
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Zamestnanec/zamestnanci skupiny ZSE sa musia priamo aktívne podieľať na samotnej realizácii 

projektu, či už formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín, darovať môžu svoje zručnosti, vedomosti 

(napr. formou konzultácií, výučbou), atď. 

Jeden žiadateľ môže predložiť len jeden projekt.  

 

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)  

• samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu verejnoprospešné aktivity  

 

Odporúčanie zamestnanca  

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučia zamestnanci skupiny ZSE. Žiadosť o grant 

vypracuje mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári 

uviesť meno a KID zamestnanca, ktorý projekt odporúča a uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a 

prečo projekt odporúča. V prípade tímového projektu je potrebné uviesť, ako budú do projektu 

zapojení všetci zamestnanci. 

 

Výška grantu  

Na projekty je vyčlenená suma vo výške 70 000 EUR. Maximálna požadovaná suma na individuálny 

projekt je 600 EUR, tímové projekty  môžu požadovať príspevok až do výšky 1 000 EUR.  

 

Časový harmonogram 

1. február 2018  Vyhlásenie grantového programu  

28. február 2018 o 24:00  Uzávierka pre prijímanie žiadostí  

1. marec – 8. marec 2018  Hodnotenie projektov  

9. marec 2018  Oznámenie výsledkov grantového programu  

10. marec – 30. november 2018  Realizácia projektov  

30. november 2018   Záverečné správy a vyúčtovanie podporených 

projektov 

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, na jej základe 

bude odoslaný mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak nemáte mail v prijatej pošte, skontrolujte si 

priečinok nevyžiadanej pošty.  

Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.  

KROK 2. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi. 

KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár.  

 

 

http://www.nadaciazse.sk/
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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. 28.2.2018 do 23:59. 

 

Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne Jana Fúseková 

mailom: jana.fusekova@zse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093. 

 

Hodnotenie projektov  

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia 

uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.  

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných 

kritérií:  

✓ dobrovoľnícka práca – predkladateľ prispieva do projektu vlastnou dobrovoľníckou prácou  

✓ 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  

 

Realizácie projektov  

Nadácia ZSE uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú 

okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:  

• príjemca predloží spolu so záverečnou správou kópie účtovných dokladov,  

• súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku 

(fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na 

propagačné účely.  

mailto:jana.fusekova@zse.sk

