VÝZVA GRANTOVÉHO PROGRAMU SPOLOČNE PRE REGIÓN
2019
Pokiaľ chceš dosiahnuť trvalý úspech, musí motivácia, ktorá ťa ženie k tomuto cieľu, vychádzať
z tvojho vnútra. Nezáleží na tom, kto si a aký si starý.
P. J. Meyer

Program Spoločne pre región
Poslanie programu
Program Spoločne pre región podporuje komunitné1 projekty miestnych skupín so zapojením
zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie
a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska
V programe Spoločne pre región hľadáme projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych
komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie
aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v danom
regióne
V rámci programu Spoločne pre región 2019 bude prerozdelených 13 000 EUR.
Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s. r. o. Spoločne pre región je Karpatská
nadácia.

Výzva programu Spoločne pre región 2019
Ciele





Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych
problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami
na komunitnej úrovni.
Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo
jej dcérskych spoločností.

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:
 Bezpečnosť - aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých
oblastiach života (napr. dopravná výchova a aktivity na zvýšenie bezpečnosti
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Komunitné projekty vnímame ako projekty, ktoré sú realizované formou dlhodobej spolupráce medzi viacerými (minimálne
dvomi) organizáciami zastupujúcimi rôzne sektory v regióne, napr. partnerstvo medzi mimovládnou neziskovou organizáciou
a miestnou samosprávou zastúpenou starostom, alebo partnerstvo medzi neziskovou organizáciou a podnikateľom.
Partnerstvo neznamená len sponzoring (aj keď partneri môžu do spolupráce vstupovať aj so zámerom podeliť si
zodpovednosti na pokrytie nákladovej časti rozpočtu projektu), ale najmä spoločné podieľanie sa na príprave a realizácii
projektu. Partnerom nie je dodávateľ, ktorému organizácia riadne platí (bude platiť) za tovar alebo službu (odberateľskododávateľský vzťah).
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cestnej/železničnej premávky, výchova mladých záchranárov, ...).
Deti a mládež - voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr.
aktivity klubov a centier, mládežníckych organizácií, športové a iné podujatia zapájajúce deti
a mládež s handikepom...).
Environmentálne programy a vzdelávanie - ochrana prírody a životného prostredia (napr.
svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí,
mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, ...).

Program nepodporí
 projekty, do ktorých nie sú aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej
dcérskych spoločností;
 projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 projekty, ktoré obsahujú len jednu jednodňovú akciu (napr. Deň obce, plesy, majálesy
a podobne) a projekty, ktorých cieľom je zorganizovanie jednorazovej aktivity bez následnej
udržateľnosti projektu po jeho ukončení;
 nákup nehnuteľného majetku - pôdy a/alebo budov;
 ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi
jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba
malý podiel;
 aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 aktivity na podporu politických strán a stranícke aktivity.
Cieľová skupina programu
Program Spoločne pre región 2018 podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Košického
a Prešovského samosprávneho kraja.
Oprávnení žiadatelia
Organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):
1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.
2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č.
213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5. Miestne samosprávy (obce a mestá) východného Slovenska (Košický a Prešovský samosprávny
kraj).
Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.
Výška grantu
Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 €.
Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu
projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.
Nefinančné vlastné vklady do projektu (využívanie prepožičaných strojov, darovaný materiál a pod.) sú
vítané. Nefinančné vklady nemôžu nahradiť povinnosť finančného spolufinancovania projektu vo výške
aspoň 10 % z celkového rozpočtu projektu.
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Grant bude úspešnému žiadateľovi poskytnutý v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 70% bude
prevedená 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.
Termín uzávierky a prijímanie žiadostí
Projekty (Žiadosť o grant, Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Prehlásenie o partnerstve, Doklad
o spolufinancovaní projektu v minimálnej výške 10 %, v relevantných prípadoch doklad o právnom
vzťahu žiadateľa k pozemku ) podávate elektronicky cez www.granty.karpatskanadacia.sk najneskôr
21. decembra 2018 – 23:59 hod. (piatok).
Elektronický formulár projektovej žiadosti musí byť vyplnený online a povinné prílohy musia byť
priložené na príslušných formulároch (Rozpočet projektu, Komentár k rozpočtu, Prehlásenie
o partnerstve), ktoré sú dostupné na www.granty.karpatskanadacia.sk v sekcii – Spoločne pre región.
Časový harmonogram
Vyhlásenie grantového programu:
Konzultácie k projektom:
Uzávierka grantového programu:
Formálna kontrola projektov:
Hodnotenie projektov:
Zverejnenie výsledkov:
Podpísanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi:
Realizácia projektov:

10. októbra 2018
10. 10. 2018 – 14. 12. 2018
21. 12. 2018 (piatok)
7. 1. – 21. 1. 2019
22. 1. – 12. 2. 2019
8. 3. 2019
22. 3. 2019
25. 3 . – 15. 11. 2019

Konzultácie k pripravovaným projektom poskytuje Karpatská nadácia do 14. decembra 2018
do 16:00 hod. telefonicky, e-mailom alebo osobne (osobnú konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť).
Žiadateľ je povinný na konzultáciu prísť s konkrétnym projektovým nápadom, otázkami alebo
nejasnosťami. Konzultácia nie je prezentáciou programu.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na web stránke Karpatskej nadácie. O výsledkoch
hodnotiaceho procesu budú žiadatelia informovaní elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú
v Žiadosti o grant.
Hodnotenie projektov
Všetky projekty budú najprv zhodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií programu
(oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie). Projekty spĺňajúce kritériá budú následne
hodnotené komisiou, ktorá pozostáva z nezávislých odborníkov na komunitný rozvoj a neziskové
projekty a zo zástupcov USSK. Pri hodnotení komisia postupuje podľa podmienok výzvy a kritérií
uvedených nižšie. Zároveň usiluje o čo najrovnomernejšie pokrytie všetkých oblastí programu.

Žiadatelia, ktorí nezískali za posledné tri ročníky v programe Spoločne pre región žiadny
grant, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.
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Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:
1. Projekt prináša výsledky a osoh celej komunite alebo jej väčšej časti a nesmie slúžiť iba
niekoľkým jednotlivcom.
2. Projekt zapája členov miestnej komunity a mobilizuje miestne zdroje (ľudské, materiálne,
finančné, informačné).
3. Projekt jasne opisuje riešenia na identifikované a opísané miestne problémy, čo chce
predkladateľ dosiahnuť a akou formou (metódami, aktivitami) sa chce k výsledku dopracovať.
4. Projekt je realizovaný v širokom multisektorom partnerstve. Projekt opisuje partnerstvo
a kapacitu partnerov implementovať projekt, ako aj jasné rozdelenie úloh
a zodpovedností medzi nimi.
5. Projekt má jasne definované a merateľné výsledky a výstupy.
6. Projekt je inovatívny.
7. Detailný rozpočet jasne vysvetľuje efektívnosť použitia financií a tiež obsahuje informáciu o
prostriedkoch, ktoré sú na projekt k dispozícii z iných zdrojov.
8. V projekte je načrtnutý plán, čo sa bude diať po jeho ukončení.
Z dôvodu šetrenia životného prostredia a modernizácie projektovej práce sme vytvorili online
systém podávaniu žiadostí. Vaše žiadosti (spolu s povinnými prílohami) podávate online na
www.granty.karpatskanadacia.sk.
Povinné súčasti Žiadosti o grant (všetky v elektronickej podobe):









1 Žiadosť o grant
1 Rozpočet projektu
1 Komentár k rozpočtu
Prehlásenie o partnerstve (scan) – podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa
a štatutárnym zástupcom partnera. Za každého partnera je potrebné 1 prehlásenie.
1 Doklad o spolufinancovaní projektu v minimálnej výške 10 % z celkového rozpočtu
projektu (napr. fotokópia grantovej zmluvy od iného darcu, resp. scan čestného vyhlásenia
podpísaného štatutárnym zástupcom žiadateľa, atď.).
V relevantných prípadoch: 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 scan kópie nájomnej zmluvy alebo
zmluvy o výpožičke na dobu neurčitú, prípadne na dobu minimálne 5 rokov od ukončenia
projektu. Predložiť možno aj scan zmluvy 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.
V relevantných prípadoch kópie akýchkoľvek vizuálov, fotografií, dokumentácie územia,
ktoré majú súvis s realizáciou projektu.

Projekty, ktoré získajú podporu, zašlú do podpisu zmluvy tieto dokumenty v tlačenej podobe:
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
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3. 1 originál Komentáru k rozpočtu - podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa
a koordinátorom projektu
4. 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. V prípade
obce či mesta stačí doklad o pridelení IČO.
5. 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
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.
 Neúplne vyplnený Rozpočet projektu alebo chýbajúce povinné prílohy.
Kontakt
V prípade záujmu o konzultáciu sme do 14. decembra 2018 do 16:00 hod. k dispozícii 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 2,1 milióna EUR.
U. S. Steel Košice, s.r.o je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný
komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku
2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí,
environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu
či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. USSK tiež motivuje svojich zamestnancov, aby
sa stali aktívnymi členmi svojich komunít a váži si ich štedrosť a pomoc pri firemných zbierkach nefinančných i finančných
prostriedkov na charitatívne účely a tiež ich dobrovoľnícku prácu a príspevok k rôznym komunitným programom.
USSK a KN zahájili vzájomnú spoluprácu v roku 2007. Táto spolupráca vznikla najmä z dôvodu podobných motivácií oboch
organizácií a oddanosti regiónu. Grantový program Spoločne pre región je výsledkom spolupráce a partnerstva
a predstavujeme ho ako spoločnú snahu súkromnej spoločnosti správajúcej sa zodpovedne a neziskovej organizácie
poskytujúcej svoje know-how a pomoc.
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