Rozprúdime regióny 2021
Podmienky grantového programu
Nadácia ZSE od svojho vzniku smeruje svoju podporu do aktivít a projektov, ktoré prostredníctvom iniciatívnych a
inšpiratívnych ľudí prinášajú reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Kľúčovým v tejto podpore je grantový
program Rozprúdime regióny, ktorý má doposiaľ za sebou štyri úspešné ročníky. Za toto obdobie sme aktívne
komunity, obce a mestá v západoslovenskom regióne podporili sumou takmer 500 tis. eur, ktoré boli prerozdelené
medzi necelých 700 lokálnych projektov.
V roku 2020 vyhláseniu ďalšieho ročníka grantového programu zabránila pandémia koronavírusu a ochorenia
COVID-19, ktorá paralyzovala komunitné, kultúrne aj športové dianie na celom Slovensku. Pozorne sledujeme
aktuálnu epidemiologickú situáciu a s prihliadnutím na všetky platné nariadenia sme sa rozhodli vyhlásiť piaty
ročník grantového programu. Po dlhom období sociálnej izolácie a absencie kultúrnych, komunitných či športových
podujatí, chceme s pomocou aktívnych ľudí a organizácií opäť rozprúdiť život v západoslovenskom regióne.
Program vo svojom piatom ročníku opäť podporí projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový
a komunitný život na západnom Slovensku. Predpokladáme, že v priebehu realizácie programu a podporených
projektov sa budú epidemiologické opatrenia meniť. Preto je potrebné, aby všetky predložené projekty a plánované
aktivity zohľadňovali nariadenia platné v čase uzávierky programu. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie
na území Slovenska, je nevyhnutné aby realizácia projektov bola prispôsobená aktuálne platným nariadeniam.
Za posledný rok sme si zvykli, že nielen škola, práca, ale aj kultúra, šport či stretávanie s blízkymi sa presunuli do
online prostredia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že v aktuálnom ročníku sa o podporu môžu uchádzať takisto
projekty realizované v online prostredí. Živé prenosy koncertov, online workshopy, záznamy divadelných
predstavení, aj takéto projekty radi podporíme. Ak plánujete podobný typ podujatia a nie ste si istí, či v čase jeho
realizácie bude možné organizovať podujatie s účasťou väčšieho počtu ľudí, neváhajte ho preniesť na internet
a získať prostriedky na jeho realizáciu.
V piatom ročníku grantového programu Rozprúdime regióny bude spolu prerozdelená suma 100 000 eur.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 eur. Jeden subjekt môže do programu predložiť jeden projekt.
O podporu z programu 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

Aké projekty môžu byť podporené:
•

verejnoprospešné aktivity a podujatia určené pre širokú verejnosť

•

projekty, ktoré zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu

•

projekty prínosné najmä pre miestnu komunitu, prispievajúc k rozvoju komunitného života

•

projekty motivujúce k aktívnej spolupráci samosprávy, organizácií a miestnej komunity

•

projekty realizované v distribučnej oblasti ZSE

•

projekty realizované online, ktorých predkladateľ má sídlo v distribučnej oblasti ZSE

Program nepodporí:
•

rekonštrukcie, opravy a obnovy 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

•

aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov programu, 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:
12.5.2021

Vyhlásenie programu

15.6.2021

Uzávierka predkladania projektov

16.-27.6.2021

Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie

7.7.2021

Zverejnenie výsledkov

7.7.2021 – 30.6.2022

Realizácia podporených projektov
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov – priebežne do 30 dní od
ukončenia realizácie projektu

PODMIENKY PREDKLADANIA PROJEKTOV:
Projekty predkladajte 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 e-mail,
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.
Prehliadač Internet Explorer nemusí podporovať všetky funkcie formulára.

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 predložiť kópie nasledovných príloh:
1. Kópie štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie
2. Potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu
3. Kópia dokladu o pridelení IČO
4. Kópia hlavičky bankového účtu, na ktorý môžete prijímať finančné dary
Naskenované dokumenty je potrebné priložiť priamo do online formuláru. Povinné prílohy je potrebné predložiť aj
v prípade, že ste ich predkladali aj v predchádzajúcich ročníkoch programu.
UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ
Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke
www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 15.6.2021 do 23:59.
Ohľadom bližších informácií a konzultácií k programu a projektovým zámerom nás môžete kontaktovať
v pracovných dňoch kontaktovať e-mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0908 718 085, 0907 718 093.

