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o poskytnutiefinančného
grantu

NADÁCIEPRE
ROZVOJ
MIEST
A OBCÍ.

(ďalej
len
„VÝZVA“)
Nadácia pre rozvoj miest a obcí (ďalej len „Nadácia“) oznamuje, že z rozpočtu na rok
2017 vyčlenila finančné prostriedky na granty pre oblasť rozvoja komunálneho života,
skvalitňovania života občanov miest a obcí v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Nadácia
podporí aj projekty zamerané na uľahčenie života občanov so zníženou zdravotnou
spôsobilosťou.
1. Základný cieľ
Cieľom Nadácie je finančne podporiť zmysluplné projekty skvalitňujúce rozvoj činnosti
miest a obcí v oblastiach  uvedených v predchádzajúcom odstavci.
2. Okruh oprávnených žiadateľov
Oprávnenými subjektmi pre čerpanie zdrojov Nadácie sú:

● mestá a obce,
● školské, športové, sociálne a kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti,
prípadne v  správe miest a obcí,
● zdravotnícke zariadenia,
● občianske združenia zaoberajúce sa činnosťou v oblasti školstva, zdravotníctva,
kultúry, športu a sociálnych služieb.
3. Výberové kritériá

Výberová komisia posúdi súlad predložených projektov s grantovými pravidlami nadácie
a zásadami vyplývajúcimi z tejto výzvy. Zoberie do úvahy dosah projektu na komunitu,
užitočnosť projektu, jeho realizovateľnosť a udržateľnosť.
Dotáciu nemožno použiť na:
- úhradu záväzkov z predchádzajúcich  aktivít a činností,
- refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcom období,
- dary, občerstvenie, PHM a na cestovné náhrady, odvody do poistných fondov,
- na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.

Dotáciu Nadácia neposkytne uchádzačovi, ktorý:
- nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
- je voči nemu vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
- je voči nemu vedený výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu, porušil zákaz
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
- má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
4. Trvanie projektu
Od  1. 11. 2017 do 31.3. 2018.
5. Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je:
20 000 €.
6. Najvyššia a najnižšia výška dotácie na jedného žiadateľa
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 5 000 €.
Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 1 000 €.
7. Výška spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovanie aktivity
Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.
8. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí
Žiadosť predkladá žiadateľ písomne na formulári s názvom „Žiadosť o finančný dar Nadácie
pre rozvoj miest a obcí (vrátane prílohy) najneskôr do 30. dní od zverejnenia výzvy na
adresu:
Nadácia pre rozvoj miest a obcí
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava – Staré mesto.
s označením na obálke: NRMO – žiadosť.
Pri predložení žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Žiadosti doručené pred
zverejnením tejto výzvy Nadácia nebude akceptovať. Žiadosti doručené po stanovenom
termíne komisia nebude posudzovať.

Výber žiadateľov, ktorým bude poskytnutá dotácia Nadácia uskutoční komisia. Komisiu
vymenúva správna rada nadácie.
Formuláre žiadostí sú prílohou výzvy.
Odporúčame, aby písomná žiadosť spolu s charakteristikou aktivity a s analýzou finančného
zabezpečenia aktivity neprekročila 3 strany textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu).

Požadované údaje a náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie
Identifikačnéúdajeožiadateľovi:
1. názov a právna forma žiadateľa,
2. adresa sídla,
3. identifikačné číslo,

4. daňové identifikačné číslo,
5. meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho zástupcu,
6. číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná dotácia.
Žiadosť
ďalejobsahuje:
a) predmet činnosti žiadateľa,
b) účel poskytnutia dotácie,
c) charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,
d) termín a miesto uskutočnenia aktivity,
e) počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje,
f) časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
g) analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,
h) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu
a v akej výške,
i) zdroj spolufinancovania,
j) súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

Prílohy
žiadosti:
a) doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity,
b) rozpis rozpočtu – finančná tabuľka s komentárom k jednotlivým finančným položkám,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky,
d) čestné prehlásenie, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v
reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku (nepredkladá subjekt verejnej správy),
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (nepredkladá
subjekt verejnej správy),
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
125/2006 Z. z.),
g) čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
h) výpis príslušného registra alebo kópia dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu
žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec,
Poznámka: čestné prehlásenia môžu byť uvedené na jednom tlačive.
9. Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí
Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie grantu vykoná komisia na vyhodnotenie
žiadostí.
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí Nadácia so žiadateľom, ktorému je
schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
Finančné prostriedky poukáže Nadácia bezhotovostne po obojstrannom podpise zmluvy na
bankový účet určený prijímateľom dotácie.
Nadácia do 5 dní od rozhodnutia o žiadostiach zverejní na svojom webovom sídle údaje
o úspešných žiadateľoch.
10. Upozornenie
Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti požadované údaje alebo nepredloží požadované
dokumenty v príslušnej forme, jeho žiadosť sa nebude posudzovať.
Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje a nepredložené prílohy uvedené v
žiadosti, chýbajúci podpis, pečiatka a dátum.
V prípade rozhodnutia o poskytnutí grantu si Nadácia vyhradzuje právo overiť pravdivosť
čestných vyhlásení žiadateľa.

13. Podmienky na použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov
Dotáciu možno použiť len na uvedený účel. Podkladom pre zúčtovanie dotácie je vecné a
finančné vyhodnotenie priebehu podujatia. Pri zúčtovaní je potrebné predložiť všetky účtovné
doklady v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy. Výdavky na tovary a
služby musia byť hradené z účtu, ktorý je uvedený v zmluve.
Práva a povinnosti zmluvných strán, sankcie za porušenie zmluvných podmienok budú
uvedené v zmluve. Porušenie podmienok použitia poskytnutej dotácie bude kvalifikované
ako porušenie rozpočtovej disciplíny a bude sankcionované.



..............................................................                          ..............................................................
  za Nadáciu Ján Štefek                                             za Nadáciu Ing. Juraj Chromík
            správca nadácia / štatutár                                              predseda správnej rady

V Bratislave, 1. 11. 2017

