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Dátum vyhlásenia výzvy:  10. 3. 2022 

Dátum uzávierky výzvy:  do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto 

    výzvu      

  

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 viac ako tisíc projektov 

sumou viac ako 3 milióny 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.  

 



 

 

1. Úvod 

Krízový fond Karpatskej nadácie reaguje na krízové situácie v regióne východného Slovenska. Bol 

založený v roku 2020 po vypuknutí pandémie Covid-19, keď sme si uvedomili, že potrebujeme rýchlo 

a efektívne reagovať na akútne potreby, ktoré prinášajú nečakané a kritické situácie. 

Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je najväčšou utečeneckou krízou v Európe v tomto 

storočí. Za prvé tri mesiace vojny utieklo z Ukrajiny viac ako 6,5 miliónov ľudí, z toho viac ako 444 000 

utečencov prišlo na Slovensko, prevažne ženy, deti a starší ľudia, vrátane ľudí z minoritných skupín. 

Aj preto sme celý Krízový fond Karpatskej nadácie presunuli na pomoc utečencom z Ukrajiny.  

Fond aktuálne prerozdeľuje 200 000 eur. Finančné prostriedky z fondu prerozdeľujeme cez grantovú 

výzvu Máme radi Ukrajinu, a to medzi organizácie, ktoré priamo pomáhajú ľuďom z Ukrajiny 

prichádzajúcim na naše územie.   

Základ fondu tvorí suma peňazí od našich firemných partnerov a financie zo zbierky Kto pomôže 

Ukrajine?. Ďalšie financie prichádzajú vo forme darov od ľudí, nadácií a firiem – zo Slovenska aj 

zahraničia. Spustili sme medzinárodnú kampaň v spolupráci s našim partnerom Transnational Giving 

Europe, do ktorej prispievajú aj ľudia a organizácie zo zahraničia ako aj darcovskú výzvu Máme radi 

Ukrajinu na Máme radi Ukrajinu | Donio. Darcovská výzva na napĺňanie fondu je stále otvorená. 

 

2. Zameranie podpory 

Cieľom výzvy Krízového fondu Karpatskej nadácie  MÁME  RADI  UKRAJINU je  podporiť organizácie a 

školy na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým 

konfliktom na Slovensko. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo rozvojovej 

pomoci, a teda rýchlej reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou, alebo môže 

významne podporovať integráciu utečencov do spoločnosti na Slovensku, a to najmä  formou: 

• zabezpečenia základných životných potrieb, 

• právnej, sociálnej a/alebo psychologickej pomoci, 

• podpory integrácie detí a mladých ľudí do vzdelávacieho procesu a spoločnosti, 

• podpory integrácie dospelých ľudí na trh práce a do spoločnosti, 

• podpory bezpečnosti a prevencie obchodovania s ľuďmi, 

• pomoci Rómom a občanom iných krajín utekajúcim z Ukrajiny, 

• pomoci ľuďom zo zraniteľných skupín. 

 

Oprávnení žiadatelia 

O finančné  prostriedky  môžu  žiadať  organizácie a školy, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a 

prešovskom kraji: 

1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov. 

https://www.donio.sk/mame-radi-ukrajinu


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. Vysoké školy, stredné školy, základné školy a materské školy so sídlom v košickom a 

prešovskom kraji. 

3. Financie 

V rámci výzvy Máme radi Ukrajinu je možné požiadať o podporu v maximálnej výške 5 000 eur na 

jeden projekt. 

Podpora bude žiadateľovi poskytnutá v jednej splátke na základe uzavretia Zmluvy o poskytnutí 

grantu. Žiadateľ bude po skončení realizácie projektu povinný zaslať elektronicky jednoduché 

záverečné vyúčtovanie a fotografie. 

4. Oprávnené náklady 

Za oprávnené náklady z tejto výzvy sa považujú tie, ktoré: 

• vznikli až po uzavretí Zmluvy o poskytnutí grantu, 

• nie sú/nebudú refundované z iných zdrojov, 

• budú podložené riadnymi účtovnými dokladmi, 

• majú priamy súvis s podaným projektom. 

  

5. Podanie žiadosti 

Formulár potrebný na predloženie žiadosti nájdete na Krízový fond Karpatskej nadácie - výzva Máme 

radi Ukrajinu (karpatskanadacia.sk) 

Žiadosť o grant musí byť spracovaná na predpísanom elektronickom formulári. 

O udelení alebo neudelení podpory budú žiadatelia informovaní elektronicky na e-mailovej adrese, 

ktorú uvedú vo formulári. 

 

6. Hodnotenie žiadostí 

Žiadosti budú hodnotené mesačne.  

Posudzované budú žiadosti doručené najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca 

predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa hodnotí (napr. žiadosti doručené do 30.6. budú hodnotené v 

júli). Rozhodnutie o udelení grantu bude oznámené emailom, najneskôr do 2 týždňov od uzavretia 

hodnotiaceho kola. 

 

7. Podmienky udelenia podpory a hodnotenie žiadostí 

https://karpatskanadacia.sk/krizovy-fond-karpatskej-nadacie/
https://karpatskanadacia.sk/krizovy-fond-karpatskej-nadacie/


• Všetky žiadosti budú hodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií výzvy - oprávnený 

žiadateľ, zameranie podpory, a ostatné formálne náležitosti tejto výzvy. 

• Projekty spĺňajúce základné kritériá budú následne hodnotené Karpatskou nadáciou z 

obsahovej stránky - oprávnenosť výdavkov vzhľadom k aktuálnym potrebám, kvality a 

dosahu pomoci - žiadatelia pokrývajúci urgentné potreby budú uprednostnení.  

• Podpora môže byť udelená len na pomoc ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na Slovensko v 

súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

• Konečné rozhodnutie bude oznámené žiadateľovi emailom. 

• Finančné prostriedky poskytnuté z tejto výzvy je potrebné použiť najneskôr do 31. 12. 

2022. 

• Grantový program je otvorený po dobu trvania krízovej situácie v súvislosti s vojnovým 

konfliktom na Ukrajine, respektíve do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto 

výzvu. 

• Karpatská nadácia si vyhradzuje právo rozhodnúť o neudelení podpory žiadateľom, 

ktorých činnosť a aktivity nie sú v súlade s poslaním a politikami Karpatskej nadácie, najmä 

Etickým kódexom Karpatskej nadácie a Politikou práv ochrany dieťaťa, alebo sú aktivity 

organizácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.  

  

Kontakt: nora.ceploova@karpatskanadacia.sk 
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