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GRANTOVÝ PROGRAM 

MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI  

CIEĽ PROGRAMU 

Podpora kreativity a šikovnosti mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť urobiť niečo zmysluplné 
pre svoje okolie.  

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU 

 Uzávierka grantového programu: 13. marec 2014 
 Konzultácie a výber projektov: 13.marec 2014 - 14. apríl 2014 
 Zverejnenie výsledkov: 15. apríl 2014  
 Realizácia projektov: 16. apríl – 15.  október 2014 
 Vyúčtovanie projektov: do 15. októbra 2014 
 
GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Nitriansky samosprávny kraj 
 

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT 

1. Neformálne skupiny troch mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov (min. jeden z nich 
musí mať 18 rokov), ktorých predkladané projekty budú realizované v rámci 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

2. Mimovládne organizácie, ktorých predkladané projekty budú realizované v rámci 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PROGRAMU 

1. Projekt je realizovaný mladými ľuďmi.  
2. Projekt prináša úžitok širšej komunite / skupine ľudí (okoliu, mestu/obci, kraju...). 
3. Projekt je neziskový s aktívnym zapojením dobrovoľníkov. 
4. Predkladané projekty sa týkajú jednej z nasledovných oblastí:                                              

   
- podpora a rozvoj telesnej kultúry (napr. vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné 

športové aktivity, realizácia športových podujatí...) 
- poskytovanie sociálnej pomoci (napr. aktivity zamerané na pomoc a podporu ľuďom v núdzi) 
- zachovanie kultúrnych hodnôt (napr. výstavy, workshopy, prehliadka záujmovej činnosti, 

pouličné predstavenia, podujatia...) 
- podpora vzdelávania (napr. inovatívne formy vzdelávania, zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré 

prepája teóriu s praxou, vydanie informačných materiálov so vzdelávacím charakterom, vzdelávacie 
workshopy...) 

- ochrana ľudských práv (napr. osvetová činnosť spojená s témou ľudských práv, vyhotovenie 
dokumentu / informačných materiálov, miestne iniciatívy/happeningy upozorňujúce na danú tému 
originálnym spôsobom...) 

- ochrana a tvorba životného prostredia (napr. vytvorenie oddychových zón, revitalizácia verejných 
priestranstiev...) 

- ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb (napr. prevádzkovanie terapie pre zdravotne postihnutých, 
zakúpenie potrebných zdravotníckych pomôcok, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu pre 
širšiu komunitu zdravotne postihnutých...)  

5. Projekty môžu byť realizované od mája do 15. októbra 2014. 
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6. Projekty propagujúce náboženské, politické, akékoľvek diskriminačné a protizákonné 
myšlienky budú ihneď vyradené! 

7. Maximálna výška grantu je 333 €.  
8. Projekt musí byť napísaný v predpísanom formulári „Žiadosť o poskytnutie grantu“ 

a doručený do termínu uzávierky 13. 3. 2014 elektronicky a poštou na adresu: 
(filantropi.nkn@gmail.com , adresa na poštové doručenie: Nitrianska komunitná nadácia, 
Farská 5, 949 01 Nitra (pri zaslaní poštou musí byť pečiatka pošty najneskôr 13. 3. 2014.) 

9. V prípade, že predkladateľom projektu je organizácia, predkladá prílohy, špecifikované 
nižšie1 
 

 
KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA PROJEKTOV 
Výberová komisia zložená z dobrovoľníkov  - Mladých nitrianskych filantropov bude projekty 
posudzovať podľa nasledovných kritérií: 

 inovatívnosť, nápad, originalita 
 zapojenie mladých ľudí do tvorby a realizácie nápadu 
 prínos pre okolie a komunitu 
 efektívne zostavenie rozpočtu, jeho reálnosť 
 podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (deti z detských domovov, postihnutí 

mladí ľudia, zo znevýhodneného prostredia) 
 prínos projektu pre rozvoj vedomostí, zručností realizátorov 
 otvorenie tabuizovanej témy 
 trvalá udržateľnosť projektu v dlhšom časovom horizonte – čo bude po ukončení 

podpory z programu Mladí nitrianski filantropi 

HODNOTIACA KOMISIA zložená zo zástupcov Mladých nitrianskych filantropov, 
pozve každého žiadateľa o grant v priebehu marca / apríla na osobnú konzultáciu. Jej 
cieľom je zistiť čo najviac informácií o danom projekte. 

 
KONTAKTY 

Detailnejšie informácie o grantovom programe Mladí nitrianski filantropi získate na nasledovných 
kontaktoch:  
Mladí nitrianski filantropi – filantropi.nkn@gmail.com 
Mirka Bányiová - mirkabanyiova@gmail.com, 0904 857 979 

Viac informácií nájdete na: www.filantropi.nkn.sk, www.nkn.sk. 

 

                                                           
1 Prílohy:  

1) Vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, 
zásahu do životného prostredia a pod.) 

2) Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného 
priestranstva, rekonštrukcie a pod.) 

3) Stanovy/Štatút alebo iné doklady potvrdzujúce existenciu a registráciu organizácie 
4) Menovací dekrét štatutárneho zástupcu organizácie 
5) Potvrdenie o bankovom účte organizácie 

Prílohy nemusia byť notársky overené, predkladajú sa fotokópie. 
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