ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN 2015
GRANTOVÝ PROGRAM

CHARAKTERISTIKA
V roku 2015 vyhlasuje Nadácia Orange už 11. ročník grantového programu Šanca
pre váš regiónov, v rámci ktorého chceme opäť podporiť iniciatívy neformálnych
skupín občanov aj mimovládne organizácie pri realizácii aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu
života v regiónoch Slovenska.
Vďaka programu sme spoločne v predchádzajúcich ročníkoch zrealizovali viac ako
700 projektov. Vznikli tak nové oddychové zóny, malé verejné knižnice a záhradky,
ihriská a športoviská, kluby pre mladých, prispeli sme na vybudovanie nových
náučných,

turistických

chodníkov

a organizáciu

malých

kultúrnych

podujatí

vychádzajúcich z miestnych tradícií. Vďaka projektom sa ľudia stretávali, aby spolu
prežili čas príjemne a užitočne a zveľadili pre nich významné miesta. Aktivity boli
motiváciou skupín k ďalšej spolupráci, odbúraniu anonymity medzi obyvateľmi,
stmeleniu komunity a mobilizácii množstva dobrovoľníkov.
Aj tento rok chceme pokračovať v podpore iniciatív aktívnych občanov, ktorým na
svojom okolí záleží a majú plán, ako vylepšiť miesto, kde žijú a ako do tejto premeny
zapojiť aj ďalších dobrovoľníkov.
CIEĽ
Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch,
podporovať aktívne občianstvo, rozvíjať komunitný život a reagovať na aktuálne
potreby obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska.
V grantovom programe podporíme verejnoprospešné projekty zamerané na rozvoj
komunitného

života,

zachovávanie

a rozvoj

kultúry

v regiónoch,

zvyšovanie

informovanosti o miestnych prírodných a kultúrnych špecifikách, rozvoj regionálneho
cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest
pre stretávanie komunít, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času
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a športové

aktivity,

vyzdvihnutie

historicko-kultúrneho

významu

jednotlivých

regiónov a príležitosti na dobrovoľnícke aktivity.
MOŽNOSTI PREDKLADANIA PROJEKTU
O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať:


neformálne skupiny aktívnych občanov (zastúpené fyzickou osobou, s ktorou
bude v prípade podpory projektu podpísaná darovacia zmluva)



mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové
organizácie, neinvestičné fondy)



kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

Do grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne 1
projekt.
V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ PROJEKTY
V grantovom programe podporíme projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:


sú verejnoprospešné – t.j. prínosné a otvorené pre širokú komunitu



ich realizácia vychádza z potreby a iniciatívy občanov, ktorí sú do projektu
a jeho prípravy aktívne zapojení

sú pre miestnu komunitu inovatívne a zaujímavé a budú mať pre ňu priamy
a dlhodobý prínos


budú realizované formou dobrovoľníckej práce



prispejú k zbližovaniu obyvateľov, k rozvoju komunitného života



podnietia aktívnu spoluprácu samosprávy, MVO, občanov a ďalších subjektov
aktívnych v regióne



ich realizátori majú jasnú predstavu o následných aktivitách a opatreniach,
ktoré môžu zaistiť dlhodobú udržateľnosť a pokračovanie projektu
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V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ PROJEKTY
Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov programu nebudú podporené:


projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru – slúžia úzkej, uzavretej
cieľovej skupine



jednorazové

kultúrne,

športové

podujatia,

krátkodobé

projekty

bez

dlhodobejšieho dopadu na komunitu


projekty zamerané predovšetkým na sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín
a vzdelávacie projekty (v týchto oblastiach Nadácia Orange realizuje
samostatné grantové programy)



aktivity zamerané na opravu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk, ktoré
nie sú verejné a prístupné bez obmedzenia (školské areály, ohradené
súkromné pozemky...)



projekty realizované dodávateľsky, bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov
a bez nadväzujúcich aktivít, ktoré prispievajú k udržateľnosti projektu



projekty zamerané na budovanie infraštruktúry – plynofikácia obce, rozvoj
kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.



rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, podlahy,
sociálnych zariadení)



výskumné a vedecké projekty



aktivity realizované v zahraničí



projekty

prinášajúce

extrémisticky

úžitok

zamerané,

len

projekty

ich
v

realizátorom,
rozpore

ideologicky

s morálnym,

alebo

mravným

a

korektným správaním


projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Pri hodnotení – výbere projektov sa bude posudzovať naplnenie nasledovných kritérií:


projekt má jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je nastavený
efektívne a podľa podmienok programu, zámer projektu spĺňa grantové
podmienky a vychádza z aktuálnych potrieb komunity



projekt je realizovateľný a predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho
realizáciu
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projekt má potenciál osloviť a aktivizovať miestnu komunitu



projekt prispieva k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života



aktivity projektu sú inovatívne a originálne



aktivity projektu sú realizované dobrovoľníkmi



projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov



projekt má potenciál priniesť dlhodobú zmenu kvality života pre miestnu
komunitu



existuje

predpoklad,

že

výsledky

projektu

budú

dlhodobo

udržateľné

prostredníctvom ďalších opatrení a aktivít

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
V roku 2015 bude v programe Šanca pre váš región prerozdelených 80 000 EUR na
projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je
3 000 EUR. O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne
hodnotiaca

komisia

zostavená

z odborníkov

v oblasti

komunitného

rozvoja

a zástupcov Nadácie Orange.
Okrem toho Nadácia Orange opäť umožní aj širokej verejnosti zapojiť sa do
rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Hodnotiaca komisia
vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív, ktoré budú zaradené
do online hlasovania a budú mať šancu získať finančný dar vo výške 500 € na
aktivity danej organizácie, inštitúcie či neformálnej skupiny. Na podporu troch
víťazných projektov Nadácia Orange vyčlení ďalších 1 500 €.
Týchto 10 vybraných iniciatív zároveň získa možnosť prezentácie svojich aktivít
v Optimistane Nadácie Orange na festivale Bažant Pohoda.
Podmienkou pre zaradenie projektu do online hlasovania je priamy súhlas
predkladateľa uverejnený v predloženej žiadosti.
Grantový príspevok je určený na materiálne a organizačné výdavky, ktoré priamo
súvisia s plánovanými aktivitami. Finančné prostriedky nie je možné využiť na
odmeny

a mzdy

pre

realizátorov

projektu,

pre

zamestnancov

či

členov

organizácie, ktorá projekt predkladá. Prostriedky grantu rovnako nie je možné
použiť na nákup technického vybavenia (počítače, notebook, dataprojektory,
tlačiarne, multifunkčné zariadenia, interaktívne tabule a pod.).
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Financie za služby – externé odborné práce môžu predstavovať max. 30%
z požadovanej sumy. (Ide o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii
predkladateľov projektu a nie je možné ich realizovať formou dobrovoľníckej práce.)
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Uzávierka prijímania projektov je 14. máj 2015, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia
byť projekty predložené.
Aktivity projektu je potrebné plánovať od polovice júna do konca októbra 2015.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 4. júna 2015.
Online hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca jún 2015.
Termín na vyúčtovanie projektov je 30. november 2015.

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému egrant.

Pre

vyplnenie

online

žiadosti

je

potrebné

sa

zaregistrovať

na

http://nadaciaorange.egrant.sk/ a postupovať podľa týchto krokov:
1. Registrácia

užívateľa.

Po

vyplnení

registračných

údajov

a kliknutí

na

potvrdzujúci e-mail sa žiadateľovi o podporu vytvorí účet Moja žiadosť,
prostredníctvom ktorého je možné predložiť projekt.
2. Prihlásenie. Do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho
mena a hesla.
3. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí online
formulár, do ktorého je potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej
verzie návrhu projektu. Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky potrebné podať
kliknutím na tlačidlo „odoslať“ v spodnej časti formulára. Po dátume uzávierky, resp.
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odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do projektu vstupovať a upravovať
ho.
KONZULTÁCIE
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre
filantropiu, n.o., ktorí s Nadáciu Orange grantový program administrujú. Kontaktovať
ich môžete na číslach: 0905 313 313, 0908 766 833, na e-mailovej adrese:
info@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11
v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť).
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu,
najmä ak si nie ste istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých
položiek rozpočtu.
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