
   

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

M Á M E  R A D I  V Ý CH O D 
12. výzva Fondu Máme radi východ na predkladanie projektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia 12. výzvy:         13. apríla 2022 

Dátum uzávierky 12. výzvy:           10. mája 2022 

 

K A R P A T S K Á   N A D Á C I A 

podporuje východné Slovensko už 27 rokov a počas svojej existencie podporila vyše tisíc 

projektov sumou viac ako 3,5 miliónov 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 i neziskové organizácie v záujme 

zlepšovania života na východnom Slovensku. 
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1. Zameranie grantového programu 
 

Cieľom grantového programu Máme radi východ je spájať jednotlivcov, komunity, organizácie 

či firmy, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. Program podporuje 

kreatívne, zážitkové a praktické  projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej 

kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty majú byť komunitné a verejne 

prístupné. Pri ich realizácii vzniká komunita, ktorá nielen prispieva k lepšiemu životu v regióne, ale 

trávi spolu čas, sieťuje sa, aktivizuje a osvojuje si princípy občianskej zodpovednosti.  

Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci 

charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka ako aj individuálni a firemní darcovia, ktorí 

majú možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu. 

Karpatská vandrovka je unikátny darcovský turistický pochod, ktorý Karpatská nadácia 

organizuje pravidelne od roku 2010. Pochod pozostáva z 50  a 25 km dlhej trasy a vedie po hrebeni 

Volovských vrchov. Vandrovka spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a filantropiu – každý účastník 

poskytne finančný dar v minimálnej výške 20 eur do Fondu Máme radi východ. Dvanásty ročník 

vandrovky sa konal 18. septembra 2021. Zapojilo sa 72 účastníkov a do Fondu Karpatskej vandrovky 

prispeli sumou 6 842 eur.  Bližšie informácie o Karpatskej vandrovke nájdete tu 12. ročník Karpatskej 

vandrovky. 

 

2. Témy programu 
 

Fond  Máme radi východ  podporuje  projekty,  ktoré  prinášajú  pomoc  a radosť  obyvateľom 

východného Slovenska. 

Cieľom  12.  výzvy  Fondu   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 

✓ rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti  

✓ stretávaniu sa ľudí, budovaniu komunít a k aktívnemu tráveniu voľného času 

✓ zvyšovaniu tolerancie a vzájomného rešpektu v spoločnosti (a to aj v súvislosti so 

začleňovaním utečencov z Ukrajiny do miestneho komunitného života) 

 

 

 

 

 

https://karpatskanadacia.sk/vo-volovskych-vrchoch-sa-odohral-12-rocnik-karpatskej-vandrovky/
https://karpatskanadacia.sk/vo-volovskych-vrchoch-sa-odohral-12-rocnik-karpatskej-vandrovky/


   

 

   
 

 

3. 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. 

Jedna organizácia môže podať v tejto výzve iba jednu žiadosť o grant. 

 

Žiadateľ, ktorému bude udelený grant, bude povinný riadne sa oboznámiť a riadiť sa všetkými 

relevantnými politikami Karpatskej nadácie, najmä však tou časťou Etického kódexu (dostupný na 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/), ktorá sa môže dotýkať práce príjemcu 

grantu počas čerpania grantu a realizácie projektu. Príjemca grantu, ktorý akýmkoľvek spôsobom príde 

do styku s deťmi počas celého obdobia čerpania grantu a realizácie projektu je povinný sa dôkladne 

oboznámiť s Politikou ochrany práv dieťaťa (dostupnú na http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-

nadacii/dokumenty/) a aplikovať ju vo všetkých relevantných prípadoch. 

 

4. Financovanie 
 

Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 15 000 eur. 

Maximálna výška grantu na jeden 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 Karpatskou nadáciou. 

 

 

 

 

 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/


   

 

   
 

 

5. Časový harmonogram 
 

Vyhlásenie výzvy:    13. 04. 2022 

Uzávierka prijímania žiadostí:   10. 05. 2022 (23:59 hod.) 

Hodnotenie žiadostí:    11. 05. 2022 – 01. 07. 2022 

Zverejnenie výsledkov:    08. 07. 2022 

Realizácia projektov:    15. 07. 2022 – 31. 01. 2023 

 

 

6. Príprava a podanie žiadostí 
 

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk alebo na 

stránke www.karpatskanadacia.sk v sekcii  Získaj podporu – Finančná podpora – Máme radi východ. 

 
Žiadosť musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári a podaná elektronicky  

najneskôr v utorok 10. 05. 2022 (do 23:59 hod.). 

 

Povinné prílohy k žiadosti o grant musia byť podpísané štatutárnym/nou zástupcom/kyňou 

organizácie a podané vo formáte pdf elektronicky (prílohy je možné si stiahnuť po prihlásení sa do 

systému pre podávanie žiadosti o grant www.granty.karpatskanadacia.sk). 

 

• Rozpočet projektu 

• Komentár k rozpočtu  

• Čestné prehlásenie štatutárneho/nej zástupcu/kyne 

• 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. 

• V relevantných prípadoch kópie akýchkoľvek vizuálov, fotografií, dokumentácie územia, ktoré 

majú súvis s realizáciou projektu. 

 

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


   

 

   
 

 

Žiadatelia, ktorí získajú podporu, zašlú do podpisu zmluvy tieto dokumenty v elektronickej podobe: 

 

• 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. 

• 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. 

 

7. Hodnotenie žiadostí 
 

• Formálna kontrola – všetky žiadosti budú kontrolované z hľadiska splnenia formálnych 

podmienok tejto výzvy (najmä oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie, dodržanie 

termínov a podobne). 

• Hodnotenie odbornou komisiou – žiadosti, ktoré spĺňajú formálne náležitosti výzvy budú 

hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o postupe najlepších projektov 

do ďalšieho kola, na základe kritérií hodnotenia definovaných v tejto výzve. 

• Hodnotenie vandrovníkov – účastníci Karpatskej vandrovky 2021 rozhodnú o konečnom 

poradí projektov, odporúčaných hodnotiacou komisiou, hlasovaním. 

Adopcia – firemní partneri programu si podľa vlastného výberu „adoptujú“ a finančne 

podporia projekty odporúčané hodnotiacou komisiou. 

• Správna rada Karpatskej nadácie – konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Správna 

rada Karpatskej nadácie uznesením na základe hlasovania vandrovníkov a firemnej adopcie. 

 

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webovej stránke Karpatskej nadácie. O 

výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia informovaní aj elektronicky na e-mailovej adrese, 

ktorú uvedú v Žiadosti o grant. 

Žiadatelia, ktorí od Karpatskej nadácie nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendáre roky, budú pri 

hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení. 

 



   

 

   
 

 

Informácie o výsledkoch predchádzajúcej výzvy grantového programu Máme radi východ nájdete tu 

Výsledky grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD 2021. 

 

 

8. Kritéria hodnotenia projektov 
 

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 a časovo vymedzené. 

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, merateľné 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. 

 

 

9. Neoprávnené výdavky a aktivity 
 

• 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. 

 

https://karpatskanadacia.sk/vysledky-grantovej-vyzvy-mame-radi-vychod-2021/


   

 

   
 

 

Dôvody pre vyradenie žiadosti z hodnotenia: 

• žiadosť predložená neoprávneným subjektom;  

• žiadosť neobsahuje všetky požadované dokumenty; 

• žiadosť nespĺňa podmienky tejto výzvy; 

• je dôvodné podozrenie, že organizácia alebo aktivity projektu sú v rozpore s  poslaním a 

politikami Karpatskej nadácie, najmä Etickým kódexom (dostupný na 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/) a Politikou ochrany práv 

dieťaťa (dostupná na http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/) 

 

 

10. Oprávnené výdavky 
 

Za oprávnené výdavky v tejto výzve sa považujú tie, ktoré: 

• nie sú uvedené ako neoprávnené v časti 9. Neoprávnené výdavky a aktivity; 

• vznikli najskôr v deň podpisu Zmluvy o udelení grantu; 

• priamo súvisia s realizáciou projektu; 

• sú riadne vyúčtované v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Karpatská nadácia si vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť výdavkov, na ktorých čerpanie sú 

použité finančné prostriedky z grantu z tejto výzvy. 

 

 

11. Konzultácie 
 

Konzultácie k výzve bude poskytovať Karpatská nadácia e-mailom alebo telefonicky v pracovných 

dňoch od 19. 04. 2022 do 09. 05. 2022 v čase od 10:00 do 15:00 hod. 

Kontakt:  Mgr. Nora Čéplőová, manažérka grantových programov 

nora.ceploova@karpatskanadacia.sk, Tel.: 0907 027 833 

 

 

 

http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
http://karpatskanadacia.sk/o-karpatskej-nadacii/dokumenty/
mailto:nora.ceploova@karpatskanadacia.sk

