VÝZVA GRANTOVÉHO PROGRAMU „T” FOR ALL, ALL FOR „T”
ROK 2019
Na čom záleží Tebe... záleží aj nám!
Patríš do tímu T-Systems Slovakia?
Je na východnom Slovensku miesto, ktoré Ti leží na srdci?
Nechceš o veciach len rozprávať, ale ich aj riešiť?
Využi šancu a pomôž veci zmeniť!
Prečítaj si výzvu, porozmýšľaj a spolu so svojou organizáciou uskutočni svoje nápady.

Program „T“ for all, all for „T“
Čo program podporuje?
Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty organizácií s aktívnym zapojením zamestnancov TSystems Slovakia.
V rámci Výzvy Programu „T“ for all, all for „T“ bude prerozdelených 20 300 EUR.
Program „T“ for all, all for „T“ podporí realizáciu malých svojpomocných projektov mimovládnych
neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci T-Systems Slovakia. Tematické
zameranie projektov nie je stanovené a záleží od konkrétnych potrieb komunity – miesta, kde žijete,
pracujete, vychovávate svoje deti. Môže to byť oprava detského ihriska, vybudovanie studničky,
pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia – čokoľvek, čo ľudia potrebujú a v čom
Vy dokážete pomôcť.
Výzva Programu „T“ for all, all for „T“
Ciele programu:




Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a
inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.
Podpora zamestnancov a ich dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom vyzdvihnúť úzke
prepojenie kariéry a pracovného života s mimopracovnou činnosťou.
Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelávania, ochrany
životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít.

Výzva „T“ for all, all for „T“ nepodporí:
 projekty, ktorých primárnym cieľom je jednorazový nákup pomôcok a zariadení.
 projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
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nákup nehnuteľného majetku - pôdy a/alebo budov;
ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba
malý podiel;
cirkevná činnosť a aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
aktivity na podporu politických strán a straníckych kandidátov.

Pre koho je program určený?
Pre zamestnancov T-Systems Slovakia, ktorí sú zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne
6 mesiacov a ktorí sa minimálne po dobu 12 mesiacov angažujú v práci žiadateľa – organizácie, ktorá
projekt predkladá.
Kto môže o grant požiadať?
Oprávneným žiadateľom je mimovládna nezisková organizácia zriadená ako právnická osoba za
nekomerčným účelom a registrovaná v Slovenskej republike ako:
1. Občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov,
2. Nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z.z.,
4. Neinvestičný fond podľa Zákona 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch,
5. Účelové zariadenia cirkvi podľa Zákona č. 308/1991 Zb..

Nováčikovia majú prednosť!
Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie
žiaden grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.
Oprávnený žiadateľom je ktorákoľvek z vyššie vymenovaných foriem organizácií, ktorá ma sídlo na
území Košického a Prešovského samosprávneho kraja a vyvíja činnosť v tomto regióne.
Organizácia musí byť nezávislá od obce, VÚC, vlády SR, verejných orgánov (napr. Polícia SR),
politických strán a komerčných organizácií – firiem.
Cieľový región programu:
Program sa realizuje v regióne východného Slovenska - Košický a Prešovský samosprávny kraj a
aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území.
Výška grantu:
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 EUR.
Finančné a nefinančné (dobrovoľnícka práca, využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál
a pod.) vklady žiadateľa prípadne jeho partnerov do projektu sú vítané.
Grant bude úspešnému žiadateľovi poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 70% bude
poskytnutá po podpise zmluvy o poskytnutí grantu (preddavok). Druhá splátka v maximálnej výške
30% bude poskytnutá po vyčerpaní celej sumy grantu (100%) a jej úplnom a bezchybnom vyúčtovaní
(refundácia).
Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.
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Termín uzávierky prijímania žiadostí:
Projekt je potrebné zaslať najneskôr do 21. októbra 2018.
Podávanie žiadosti:
Projekty (Žiadosť o grant, Rozpočet, Komentár k rozpočtu, Čestné vyhlásenie, v relevantných
prípadoch doklad o právnom vzťahu žiadateľa k pozemku - kópiu nájomnej zmluvy alebo aktuálny
informatívny výpis z listu vlastníctva) podávate elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk
Elektronický formulár projektovej žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť
priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Čestné vyhlásenie),
ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – „T“ for all, all for „T“.
Projekt musí byť podaný elektronicky najneskôr 21. októbra 2018 do 23:59 (bruselského času).
Časový harmonogram programu:
Vyhlásenie grantového programu:
Konzultácie k projektom:
Uzávierka grantového programu:
Hodnotenie projektov:
Zverejnenie výsledkov žiadateľom o grant:
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi:
Realizácia projektov:

11. september 2018
11. september 2018 – 12. október 2018
21. október 2018
5. november 2018 – 13. december 2018
14. december 2018
do 31. januára 2019
1. február 2019 – 15. október 2019

Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 1. februára 2019 a musí skončiť najneskôr
15. októbra 2019.
Konzultácie k pripravovaným projektom poskytuje výlučne Karpatská nadácia do 12. októbra 2018 do
16:00 hod. telefonicky, e-mailom alebo osobne (Osobnú konzultáciu je potrebné si vopred
dohodnúť.). Žiadateľ je povinný na konzultáciu prísť s konkrétnym projektovým nápadom, otázkami
alebo nejasnosťami.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webovej stránke Karpatskej nadácie a na
firemnom intranete T-Systems Slovakia. O výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia
informovaní elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú v Žiadosti o grant.
Hodnotiaci proces programu:
Hodnotiaci proces má nasledovné etapy:
1. Technická kontrola oprávnenosti predložených žiadostí. (Karpatská nadácia)
2. Hodnotenie kvality predložených žiadostí na základe hodnotiacich kritérií. (Hodnotiaca
komisia)
Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:
1. Projekt prináša nové a originálne riešenia popísaného problému.
2. Cieľ projektu je v súlade s témami grantovej výzvy, je jasný, zrozumiteľný, dosiahnuteľný
a merateľný.
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3. Aktivity projektu sú jasne a detailne opísané.
4. V projekte je presne definované, kto je cieľovou skupinou a aká je jej veľkosť.
5. Do realizácie projektu sú zapojené viaceré miestne subjekty (školy, miestni podnikatelia,
samospráva, ...).
6. Výsledky projektu (kvalitatívne aj kvantitatívne) sú presne definované a opísané.
7. Projekt využíva nefinančné zdroje na realizáciu projektu (zapožičanie strojov, poskytnutie
priestorov, ...).
8. Rozpočet je realistický, zrozumiteľný a detailne pripravený.
9. Žiadateľ má predstavu, ako bude výsledky projektu udržiavať alebo rozvíjať.
10. Žiadateľ uviedol, aké bude zapojenie zamestnancov spoločnosti v realizácii projektu.
Povinné súčasti Žiadosti o grant (všetky v elektronickej podobe):
1.
2.
3.
4.
5.

1. Žiadosť o grant
1. Rozpočet projektu
1. Komentár k rozpočtu
1. Čestné vyhlásenie
V relevantných prípadoch (ak projekt zahŕňa terénne úpravy priestoru, kde sa bude
realizovať): doklad o právnom vzťahu žiadateľa k pozemku, a to buď jeho vlastníctvo, ak
pozemok patrí žiadateľovi (aktuálny informatívny výpis z listu vlastníctva nie starší ako rok –
postačuje výpis z internetu) alebo kópiu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke na dobu
neurčitú, prípadne na dobu minimálne 5 rokov od ukončenia projektu. Predložiť možno aj
zmluvu o budúcej zmluve medzi žiadateľom a vlastníkom (písomný súhlas vlastníka
nepostačuje!) pozemku s tým, že v prípade udelenia grantu bude musieť byť riadna nájomná
zmluva podpísaná ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu.
6. V relevantných prípadoch kópie akýchkoľvek vizuálov, fotografií, dokumentácie územia, ktoré
majú súvis s realizáciou projektu.
Projekty, ktoré získajú podporu, zašlú pred podpisom zmluvy v tlačenej podobe tieto
dokumenty:
1. 1 originál Žiadosti o grant (formulár) v tlačenej podobe - podpísaný štatutárnym
zástupcom žiadateľa a koordinátorom projektu.
2. 1 originál Rozpočtu projektu - podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa
a koordinátorom projektu.
3. 1 originál Komentáru k rozpočtu - podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa
a koordinátorom projektu.
4. 1 originál Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu žiadateľa o tom, že zamestnanec
T-Systems Slovakia zapojený do projektu je aktívnym členom organizácie po dobu
minimálne 12 mesiacov a spolu so stručným popisom aktivít zamestnanca T-Systems
Slovakia, ktoré za posledný rok vykonával v žiadateľskej organizácii.
5. Fotokópia dokladu o registrácii žiadateľa (napr. výpis z príslušného registra, zakladacia
listina, štatút a podobne) a doklad, ktorý predstavuje typ a vnútorné fungovanie
organizácie (napr. stanovy, štatút), ak nie je totožný s dokladom o registrácii.
6. Fotokópia dokladu o vedení bankového účtu žiadateľa resp. kópia aktuálneho výpisu
z bankového účtu žiadateľa, z ktorého je zrejmé, že účet patrí žiadateľovi.
Požadované fotokópie dokumentov nemusia byť overené notárom. Štatutárny zástupca svojim
podpisom v projektovom formulári prehlasuje, že všetky predložené dokumenty sú totožné
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s originálom. Po vyhodnotení projektov môže nadácia od úspešných žiadateľov vyžadovať
predloženie notársky overených kópií (resp. originálov k nahliadnutiu) povinných príloh.
Dôvody pre vylúčenie žiadosti o grant z rozhodovacieho konania:
 Žiadosť o grant predložená neoprávneným subjektom.
 Žiadosť zaslaná po uzávierke.
 Neúplne vyplnená Žiadosť o grant alebo Rozpočet.

Kontakt
V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 12. októbra 2018 do 16:00 hod. na tomto
kontakte:
Mgr. Tomáš Török
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Tel.: 055 / 622 1152

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 23 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a
poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa
angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej
zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach.
Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych
potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,3 milióna EUR.
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