FON D K A RPATSKEJ VANDROVKY
Karpatská vandrovka, vytrvalostný darcovský pochod Karpatskej nadácie.
PRINÁŠA POMOC A RADOSŤ OBYVATEĽOM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA.
Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

M Á M E R A D I V Ý CH O D
8. výzva Fondu Karpatskej vandrovky na predkladanie projektov

Dátum vyhlásenia 8. Výzvy:

19. februára 2018

Dátum uzávierky 8. Výzvy:

16. apríla 2018

KARPATSKÁ NADÁCIA
podporuje východné Slovensko viac ako 20 rokov. Počas svojej existencie podporila stovky
projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR. Poslaním nadácie je finančná podpora,
poradenstvo a technická pomoc pre aktívnych ľudí a organizácie, ktorým záleží na tom,
aby sa u nás dobre žilo. Karpatskú vandrovku organizuje od roku 2010.
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1. Úvod
V sobotu 16. septembra 2017 Karpatská nadácia zorganizovala piaty ročník Karpatskej vandrovky. Je
to prvý vytrvalostný darcovský pochod svojho druhu na Slovensku. Trasa po hrebeni Volovských
vrchov dlhá 50 km preverila sily a kondíciu 106 vandrovníkov, ktorí zároveň darovali do Fondu
Karpatskej vandrovky 10 600 EUR.
V roku 2017 vandrovku podporili 3 individuálni darcovia – Laura Dittel, Marek Jakubík, Vazil
Hudák a 3 spoločnosti z východného Slovenska - Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., NESS
KDC s. r. o. a RMS a.s. Košice.
Odvážnym vytrvalcom a štedrým darcom, ktorí v roku 2017 do Fondu prispeli, patrí veľká vďaka.
2. Zameranie podpory
Fond Karpatskej vandrovky podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom
východného Slovenska.
Cieľom 8. výzvy Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD je podporiť aktívnych
východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú
-

k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Oprávnení žiadatelia
O finančné prostriedky na projekt môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia
a pôsobia v košickom a prešovskom kraji:
1.
2.
3.
4.

Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona
č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3. Financie
8. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí
Maximálna výška grantu (finančného príspevku) na projekt je

10 600 EUR.
2 000 EUR.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.
Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka (80%) bude poskytnutá
po podpise zmluvy o poskytnutí grantu. Druhá splátka (max. 20%) bude poskytnutá po vyčerpaní
celej sumy grantu (100%) a po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu.
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4. Termíny
Vyhlásenie výzvy:
Uzávierka na predkladanie projektov:
Hodnotenie projektov a hlasovanie darcov:
Zverejnenie výsledkov:
Realizácia projektov:

19. februára 2018
16. apríla 2018
2. mája 2018 – 13. júna 2018
14. júna 2018
29. júna 2018 – 31. decembra 2018

5. Príprava a podanie projektu
Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk.
Link je dostupný a j na www.karpatskavandrovka.sk v sekcii Fond, a na www.karpatskanadacia.sk v
sekcii Programy – Fond Karpatskej vandrovky.
Projekt musí byť spracovaný na predpísaných elektronických formulároch.
Projekt musí byť podaný elektronicky najneskôr 16. apríla 2018 do 23:59 (poludnie bruselského

času).
Prijímame iba elektronické žiadostí o grant. Organizácia môže podať maximálne 1 žiadosť o grant.
6. Hodnotenie projektov
 Všetky projekty budú v prvej fáze hodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií programu
(oprávnenosť žiadateľa a projektových aktivít, kompletnosť dokumentácie).
 Projekty spĺňajúce základné technické kritériá budú následne hodnotené odbornou komisiou.
 Konečné rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu, bude prijaté hlasovaním darcov
- účastníkov Karpatskej vandrovky 2017.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webových stránkach Karpatskej vandrovky
a Karpatskej nadácie. O výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia informovaní
aj elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú v Žiadosti o grant.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiadny grant za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie,
budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení
Odborná komisia bude pri hodnotení projektov používať nasledovné kritériá:
UŽITOČNOSŤ
Projekt reaguje na aktuálne potreby vybranej cieľovej skupiny.
Výsledky projektu prinášajú úžitok čo najširšej skupine ľudí.
JEDINEČNOSŤ
Téma projektu alebo spôsob jeho realizácie sú vo vzťahu k cieľovej skupine projektu nové.
Téma alebo spôsob realizácie projektu zvyšujú atraktívnosť projektu pre definovanú cieľovú skupinu.
ŠETRNOSŤ
Projekt realizujú dobrovoľníci. Rozpočet projektu je realistický.
Projekt je ohľaduplný k životnému prostrediu.
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Dôvody pre vyradenie Projektu:




Projekt predložený neoprávneným subjektom;
Projekt obsahuje aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné a
stranícke aktivity;
Projekt neobsahuje všetky požadované dokumenty;

7. Konzultácie
Konzultácie k Výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 9. apríla 2018 e-mailom, telefonicky,
prípadne aj osobne. Osobnú konzultáciu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Török, programový manažér
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk, Tel.: 055 / 622 1152 alebo 0907 027 833
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