
1 

 

 

  
FOND  KARPATSKEJ   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 
 

 

10. výzva Fondu Karpatskej vandrovky na predkladanie projektov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum vyhlásenia 10. Výzvy:         2. marca 2020 
Dátum uzávierky 10. Výzvy:           19. apríla 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R P A T S K Á   N A D Á C I A 

podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako  tisíc projektov 

sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k 

zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú 

podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania 

života na východnom Slovensku. Karpatskú vandrovku organizuje od roku 2010

http://www.karpatskavandrovka.sk/
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1. Úvod 

V sobotu 21. septembra 2019 Karpatská nadácia zorganizovala jubilejný desiaty 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 92 vandrovníkov, ktorí zároveň darovali do 

Fondu Karpatskej vandrovky 9 127,70 EUR. 

 

V  roku  2019  vandrovku  podporili  5  individuálni  darcovia  –  Laura Dittel, Marek Jakubík, Vazil 

Hudák, Júlia Karnišová a Michaela Weidlichová a 3 spoločnosti z východného Slovenska - Lear 

Corporation  Seating Slovakia,  s.r.o., NESS KDC  s.r. o., RMS a.s. Košice, Potraviny FRESH s.r.o. 

 

Odvážnym vytrvalcom a štedrým darcom, ktorí v roku 2019 do Fondu prispeli, patrí veľká vďaka. 

 

2. Zameranie podpory 

Fond  Karpatskej  vandrovky  podporuje  projekty,  ktoré  prinášajú  pomoc  a radosť  obyvateľom 

východného Slovenska. 

 

Cieľom  10.  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. 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. Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
3. Financie 

10. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 9 750 EUR. 

Maximálna výška grantu na projekt je 3 000 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:                                           2. marca 2020 

Uzávierka na predkladanie projektov:                  19. apríla 2020 (nedeľa) 

Hodnotenie projektov a hlasovanie darcov:          4. mája  2020 – 18. júna 2020 

Zverejnenie výsledkov:                                                  do 19. júna 2020 

Realizácia projektov:                                                   1. júla 2020 – 31. decembra 2020 

 

5. Príprava a podanie projektu 

    

Formulár potrebný na predloženie projektu  nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk. 

Link je dostupný aj na stránke  www.karpatskanadacia.sk  v sekcii  Získaj podporu –  Finančná 

podpora – Máme radi východ. 

 

Projekt musí byť spracovaný na predpísanom elektronickom formulári a podaný 

elektronicky  najneskôr v pondelok 19. apríla 2020 do 23:59 (stredoeurópsky letný čas). 

 

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 2019. 

 

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 žiaden grant za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej 

nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.  

 

   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 a je jasný, zrozumiteľný, dosiahnuteľný 

a merateľný. 

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, ...).  

http://www.granty.karpatskanadacia.sk/
http://www.karpatskanadacia.sk/
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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. 

 

Výzva MÁME RADI VÝCHOD nepodporí: 

 

 projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti; 

 bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov (nájom priestorov, 

inkaso, telefónne alebo internetové pripojenie); 

 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 a investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tejto výzvy tvorila iba 

malý podiel (nebudú podporené projekty, kde grant z tejto výzvy bude tvoriť menej ako 20% 

z celkovej výšky projektu); 

 aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;   

 aktivity na podporu politických strán/kandidátov a stranícke aktivity. 

 

Povinné súčasti Žiadosti o grant (všetky v elektronickej podobe): 
 

1.  Žiadosť o grant  
2.  Rozpočet projektu 
3.  Komentár k rozpočtu  
4. Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu 
5.  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 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 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. 
3. 1 originál Komentáru k rozpočtu - podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa 

a koordinátorom projektu. 
4. 1  originál Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu 
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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. V prípade 
obce či mesta stačí doklad o pridelení IČO. 

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 
s originálom. Po vyhodnotení projektov môže nadácia od úspešných žiadateľov vyžadovať predloženie 
notársky overených kópií (resp. originálov k nahliadnutiu) povinných príloh.  

 

Dôvody pre vyradenie Projektu: 

 

 Projekt predložený  neoprávneným  subjektom;   

 Projekt  neobsahuje všetky požadované dokumenty;  

 

7. Konzultácie 

  

Konzultácie k Výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 13. apríla 2020 do 16:00 hod. 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 
 


