OŽIVUJEME VEREJNÝ PRIESTOR
3.grantové kolo

GRANTOVÉ PODMIENKY
Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu „srdca“ komunity. Preto podporujeme, aby
sa jedinečný potenciál mladých ľudí presunul z periférie do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali
verejný priestor ako bezpečné a stimulujúce prostredie na prezentáciu svojej vlastnej
identity. Podporujeme ochotu mladých ľudí zapojiť sa, prispieť, či individuálne sa prejaviť v
oblasti neetablovaného umenia, zábavy, alebo športu. Veríme, že mladí ľudia môžu prijatím
verejného priestoru za svoj inšpirovať aj zostatok komunity k jeho (spolu)zdieľaniu. Sme
presvedčení o tom, že verejný priestor naplnený sociálnou rozmanitosťou, ktorá komunitu
nie len reprezentuje ale aj reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej
výraznému oživeniu a k skvalitneniu života v nej.

1. Ciele programu
Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí
prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí
komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej
umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami. Ďalším zámerom programu je prispieť k
sociálnej revitalizácii komunitného verejného priestoru, ktorý vnímame ako kľúčový
z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.
Ciele programu
•
•
•
•

podporiť prejavy neetablovaného umenia skupín mladých ľudí vo všetkých formách,
prezentovaných vo verejnom priestore;
podporiť prejavy kultúry mladých ľudí vo formách zábavy vrátane športu, v rámci
tvorivého spoločného trávenia voľného času;
podporiť sprístupňovanie externého verejného priestoru, odstraňovaním bariér, ktoré
bránia v jeho využívaní na rozmanité účely;
rozšíriť priestorové kapacity komunity – objekty samosprávy, podnikateľského sektora
a verejných inštitúcií – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.

2. Cieľové skupiny
•

mladí ľudia vo veku od 14 do 30 rokov

3. Oblasti podpory
Pre grantový program „Oživujeme verejný priestor“ hľadáme projekty, ovplyvňujúce
fyzické priestory, v ktorých mladí ľudia trávia, alebo by mohli tráviť voľný čas podľa
svojich predstáv. Zároveň chceme vytvoriť podmienky pre sociálnu revitalizáciu týchto
„zabudnutých“ či prázdnych priestorov.
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Ideálne projekty by mali byť:




otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia
povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít
profesionálne a organizačne zvládnuté predovšetkým z hľadiska
účastníkov.

bezpečnosti

Primárne budú podporené:
 neformálne zoskupenia a iniciatívy, ktorí na „okraji“ komunity a jej záujmu prirodzene
produkujú prejavy mladej kultúry;
 formalizované organizácie, ktoré majú potenciál pritiahnuť neorganizovaných mladých
ľudí;

4. Kedy žiadať o grant
Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 25.03. 2011.

5. Kto môže žiadať o grant
V rámci druhého grantového kola programu Oživujeme verejný priestor sú
oprávnenými žiadateľmi o finančnú podporu:




Neformálne skupiny (minimálne 3 členovia v jednej skupine)
Občianske združenia zriadené podľa zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov,
Neziskové organizácie zriadené podľa zákona č.213/1997Z.z. o neziskových
organizáciách.

O grant z programu „oživujeme verejný priestor“ nemôžu žiadať: podnikateľské subjekty ■
samosprávy ■ cirkevné inštitúcie ■ rozpočtové a príspevkové organizácie (napr. školy, centrá
voľného času, kultúrne domy).
Žiadateľ môže podať aj viac projektov, pričom podporený môže byť len jeden projekt
organizácie.

6. Aká čiastka je k dispozícii



pre rok 2011 je pre program „Oživujeme verejný priestor“ vyčlenených 26.250 €
maximálna výška podpory pre 1 projekt je 1000 €

7. Čo môže byť podporené
Finančná podpora je smerovaná výlučne na podporu aktivít, nie inštitucionálnych aspektov.
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Podporené môžu byť aktivity, realizované napr. v rôznych klubových a komunitných
priestoroch, na športoviskách, ihriskách, v skate parkoch, námestiach, parkoch, ale aj akcie
na legálnych graffiti zónach, street art, open air hudobné produkcie, virtuálne priestory pre
špecifické komunity, športové podujatia zapájajúce komunitu a pod.
V záujme väčšieho zapojenia žiadateľa do realizácie projektu požadujeme pri projektoch
minimálne 10 % spoluúčasť žiadateľa na projekte, z toho minimálne 5 % vo forme finančnej
spoluúčasti. 5 % môže byť nefinančný vklad napr. v podobe dobrovoľníckej práce na
projekte, poskytnutie materiálneho zabezpečenia alebo priestorov.

8. Kritériá hodnotenia projektov
A. Filozofia projektu
 Zhoda projektu s cieľmi programu;
 Aktívne zapojenie cieľových skupín do aktivít a šírenia výstupov z projektu.
B. Myšlienkovo prepracovaný projekt
 Zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť;
 Jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné
prepojenie;
 Jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi v časovom harmonograme.
C. Finančná stránka
 Primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu;
 Finančná a nefinančná spoluúčasť žiadateľa je podmienkou.
Na základe týchto kritérií bude Hodnotiaca komisia vyhodnocovať jednotlivé žiadosti
o poskytnutie grantu.

9. Podmienky a postup pri podávaní žiadosti o grant
Žiadosť o poskytnutie grantu (projekt) je potrebné doručiť do 25. marca 2011 na
predpísanom formulári v 1 origináli.
V prípade zaslania projektu poštou na adresu Nadácia Intenda, Pražská 11, 811 04
Bratislava rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Osobne je treba projekty doručiť do 15:00.
Žiadatelia sú zároveň povinní žiadosť o udelenie grantu zasielať aj v elektronickej verzii na
adresu ivaskova@intenda.sk prípadne ziadosti@intenda.sk do dňa uzávierky (25. marca
2011 do 24:00 hod) vo formáte Microsoft WORD, pričom je do predmetu správy potrebné
uviesť „NI-OVP3 – Meno žiadateľa – Názov projektu“.
K žiadosti (zaslanému originálu) je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

kópiu stanov príp. štatútu organizácie,

doklad o ustanovení štatutára (ak nie je súčasťou štatútu),

kópiu dokladu o pridelení IČO,

v prípade neformálnych skupín kópiu OP delegovaného zástupcu

doklad o vedení bankového účtu (platí aj pre zástupcu neformálnej skupiny)..
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Pozn.: Jednotlivé prílohy nemusia byť notársky overené. Prílohy sa zasielajú iba v
jednej kópii a iba v tlačenej verzii, nie elektronicky. Projekt musí obsahovať všetky
požadované prílohy – v prípade, že niektorá príloha chýba, organizácia bude vyzvaná na jej
doplnenie. Ak v stanovenom čase nebude k dispozícii úplná žiadosť, projekt bude
vylúčený z procesu posudzovania.
Proces posudzovania projektov trvá päť týždňov. Informáciu o výsledku rozhodovania
dostanete poštou najneskôr do šiestich týždňov po uzávierke, ktorá je 26. marca 2010.
Dôvody vyradenia žiadosti:





žiadosť bola podaná po termíne uzávierky
v projekte chýbali informácie, nevyhnuté pre jeho posúdenie
projekt zásadne nezodpovedá cieľu programu
projekt nespĺňa stanovené kritériá

Materiály, zaslané do Nadácie Intenda v rámci grantového programu sa žiadateľom
nevracajú.
Projekty musia byť zrealizované v čase od 1. 06. 2011 do 31. 10. 2011.

11. Konzultácie
Bližšie informácie o programe ako aj konzultácie počas trvania výzvy poskytne programový
koordinátor Nadácie Intenda v utorok až štvrtok od 10.30 do 13.30 na tel. č. 02/57 297 251
alebo osobne na Pražskej 11 v Bratislave, priebežne na emailovej adrese
ivaskova@intenda.sk. Stretnutie je potrebné si dohodnúť vopred. Konzultácie nie sú pre
žiadateľov povinné.

12. Proces posudzovania žiadostí
Proces posudzovania podaných projektov je trojstupňový:
1. odporúčanie projektovej koordinátorky – projektová koordinátorka hodnotí, či
projekt spĺňa technické kritériá zadefinované v grantových podmienkach (napr.
právna forma žiadateľa, prílohy),
2. odporúčanie Hodnotiacej komisie – Hodnotiaca komisia posudzuje projekt podľa
špecifických kritérií stanovených pre daný program. Hodnotiaca komisia je zložená
z nezávislých expertov na danú oblasť. Proces rozhodovania Hodnotiacej komisie
ako aj prípady konfliktu záujmov sú špecifikované v dokumente Prevencia konfliktu
záujmov Nadácie Intenda. Hodnotiaca komisia odporúča, či podporiť projekt bez
výhrad, podporiť ho s podmienkou alebo ho vôbec nepodporiť,
3. rozhodnutie Správnej rady Nadácie Intenda – Správna rada rozhoduje o podpore
projektov na základe Záverečného uznesenia Hodnotiacej komisie, ktoré bude
obsahovať zoznam projektov navrhovaných na podporu so stručným odôvodnením
návrhu, zdôvodnenie prípadných zmien v projektoch (napr. zníženie rozpočtu) ako aj
zoznam nepodporených projektov so stručným odôvodnením zamietnutia.
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13. Zmluvné podmienky grantu





s úspešnými uchádzačmi o podporu uzatvorí Nadácia Zmluvu o poskytnutí grantu
(zmluvu podpisuje štatutárny zástupca, v prípade neformálnej skupiny jeden jej
delegovaný zástupca);
za účelom uzatvorenia zmluvy si nadácia vyhradzuje právo nahliadnuť do originálov
základnej dokumentácie (napr. stanovy organizácie, štatút, doklad o pridelení IČO
a pod.);
finančné prostriedky budú poskytované príjemcovi bezhotovostne, prevodom na účet;
prvá splátka (80% schválenej sumy) sa žiadateľovi poskytuje po podpise zmluvy
obomi zmluvnými stranami, zvyšných 20% bude refundovaných, keď žiadateľ
predloží nadácií Záverečnú správu o realizácii projektu, vrátane detailného
vyúčtovania.

KONTAKT
Nadácia Intenda
Pražská 11
811 04 Bratislava
fax: 02 / 57 29 71 17
e-mail: intenda@intenda.sk
http://www.intenda.sk
Konzultácie:
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
tel. č. 02 / 57 29 72 51
ivaskova@intenda.sk
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