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1. Úvod   

 

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švaj čiarsko-slovenskej spolupráce  (ďalej len 
Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov 
Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. 

Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový 
grant pre MVO  (BG MVO) je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na 
podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti 
prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev  (BG PP) je 
zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom 
tzv. Spoločných projektov. 

 

2. Účel Spolo čných projektov  

 

Účelom Spolo čných projektov , ktoré sú predmetom Blokového grantu pre podporu partnerstiev, je 
posilnenie vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami Švajčiarskej federácie a Slovenska a tým prispieť 
ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími 
krajinami EÚ. 

 

3. Podmienky oprávnenosti 

 

3.1 Oprávnenos ť žiadate ľov 

Blokový grant pre podporu partnerstiev je určený pre: 

− mimovládne neziskové organizácie s právnou subjektivitou v Slovenskej republike (vrátane 
neziskových organizácií so špecifickou právnou subjektivitou napr. Červený kríž),  

− rozpočtové a príspevkové organizácie (napr. vedecké a výskumné ústavy, vzdelávacie 
a kultúrne inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb a pod.), 

− verejnú správu (napr. obce, vyššie územné celky, organizácie štátnej správy), 

− sociálnych partnerov (napr. odbory).  

Oprávnenými žiadateľmi nie sú právnické osoby založené podľa Obchodného zákonníka a fyzické 
osoby. 

Oprávnený žiadateľ: 

− je organizácia registrovaná v Slovenskej republike, 

− má podpísanú dohodu o partnerstve so švajčiarskym partnerom, 

− vypracoval projekt, bude jeho realizátorom a nevystupuje len ako prostredník, 

− preukáže finančnú kapacitu organizácie pri žiadosti o NFP s výškou žiadanej sumy 
nenávratného finančného príspevku nad 25.000 €, okrem organizácií štátnej správy, 

− preukáže dostupnosť finančných zdrojov pre spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 
10 %. 

 

3.2 Partnerstvo 

Žiadateľ musí predložiť Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (Žiadosť o NFP) spolo čne 
s partnerskou organizáciou, ktorá je zaregistrovaná  v Švaj čiarskej konfederácii .  
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Princíp partnerstva je založený na základe cieleného zoskupenia rôznych subjektov do celku 
označovaných ako partnerstvo. Zmyslom tvorby partnerstva je zaistenie úzkej vzájomnej spolupráce 
rôznych typov organizácií disponujúcich odlišnými skúsenosťami riešenia problematiky v danej oblasti. 

Podmienky účasti partnerov na realizácii projektu: 

− spoluúčasť partnerov na projekte je nezastupiteľná, bez partnerstva by nebolo možné zaistiť 
riadnu implementáciu a naplňovanie cieľov projektu, 

− obyčajne ide o partnerstvo s finančným plnením, kde je partnerovi za účasť na realizácii 
projektu poskytnutá finančná úhrada,  

− spolupráca nemá charakter dodávateľsko – odberateľského vzťahu. 

 

Žiadateľ môže do partnerstva zapojiť maximálne dvoch partnerov, z ktorých minimálne jeden musí byť 
zaregistrovaný v Švajčiarskej konfederácii. 

Oprávnenými partnermi sú neziskové organizácie s právnou subjektivitou v štáte partnera (napr. 
mimovládne neziskové organizácie, Červený kríž, vzdelávacie inštitúcie, kultúrne inštitúcie), verejná 
správa (napr. samospráva, štátna správa), sociálni partneri (napr. odbory)spolupracujúci s Príjemcom 
(PR) pri realizácii aktivít. Oprávnenými partnermi nie sú  právnické osoby založené podľa Obchodného 
zákonníka a fyzické osoby. 

V prípade plánovanej realizácie projektu v spolupráci s partnerom je povinnou prílohou Žiadosti o NFP 
aj Prehlásenie o partnerstve. 

 

3.3 Oprávnenos ť Žiadosti o NFP 

Aby Žiadosť o NFP bola oprávnená, musia byť splnené nasledovné požiadavky: 

− Žiadosť o NFP musí splniť kritériá administratívnej zhody. Kritériá administratívnej zhody 
Žiadosti o NFP sú uvedené v Príru čke pre žiadate ľov o NFP na realizáciu Spolo čných 
projektov a Príjemcov  (ďalej len „Príručka), časť 8.1.1, 

− dĺžka trvania projektu nepresahuje maximum stanovené v 1. Výzve, 

− požadovaná výška grantu je v súlade so stanovenými podmienkami 1. Výzvy, 

− dokumenty k preukázaniu partnerstva sú podpísané. 

 

3.4 Financovanie projektov 

Nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov sa skladá z: 

a) príspevku z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a štátneho rozpočtu SR najviac vo 
výške 90 % z celkových oprávnených nákladov na projekt,  

b) vlastných zdrojov Príjemcu vo výške najmenej 10 % z celkových oprávnených nákladov na 
projekt. 

Požadovaný nenávratný finančný príspevok na podprojekt v rámci 1. Výzvy musí byť v rozpätí od  10 
000 EUR do  200 000 EUR  

Žiadateľ musí už v čase predloženia Žiadosti o NFP preukázať, že má zabezpečené zdroje na 
priebežné spolufinancovanie projektu, minimálne vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov 
projektu. žiadateľ ich môže preukázať kópiou bankového výpisu s potrebným množstvom voľných 
finančných prostriedkov spolu s čestným prehlásením o spolufinancovaní projektu z vlastných 
prostriedkov v zmysle predloženého rozpočtu a/alebo platnými grantovými zmluvami s inými donormi. 
Na spolufinancovanie projektu nesmie byť použitý finančný príspevok z iných podporných grantových 
schém a programov financovaných z verejných zdrojov SR alebo EÚ. 

Pojem spolufinancovanie predstavuje iné/vlastné finančné prostriedky Príjemcu na financovanie 
projektu v stanovenej výške. Spolufinancovanie v naturáliách nie je oprávnené. 



 
 

1. Výzva v Blokovom grante pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce (2011 – 2014) 

Strana 4 z 7 

 

3.5 Dĺžka realizácie projektu 

Maximálna dĺžka realizácie jednotlivého projektu je 24 mesiacov. 

 

3.6 Oprávnenos ť výdavkov 

Oprávnenosť výdavkov je definovaná v dokumente Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre 
Príjemcov v rámci Blokového grantu pre MVO a podpor u partnerstiev (ďalej len „Usmernenie 
k oprávnenosti výdavkov“) na www.bgsfm.sk. 

 

4. Časový rámec  

 
Zverejnenie 1. Výzvy:     5. marec 2012 

Uzávierka prijímania Žiadostí o NFP:   10. máj 2012 

Indikatívny termín zverejnenia výsledkov výberu projektov:  31. august 2012 

Najneskorší termín ukončenia podporených projektov: do 24 mesiacov od podpísania Zmluvy 
o realizácii projektu 

 

Obdobie realizácie podprojektov bude stanovené v Zmluve o realizácii projektu. 
 

5. Finan čné alokácie 

 

Finančná alokácia na 1. Výzvu je 600 000 €. 

 

6. Príprava, podanie, hodnotenie a schva ľovanie Žiadostí o NFP 

 

6.1 Príprava Žiadostí o NFP 

Žiados ť o NFP musí by ť spracovaná na predpísaných formulároch zverejnenýc h v rámci 1. 
Výzvy na predkladanie návrhov Spolo čných projektov v Blokovom grante pre podporu 
partnerstiev švaj čiarsko-slovenskej spolupráce. 

Sprostredkovateľ poskytuje informácie žiadateľom písomnou formou, prostredníctvom konzultačných 
dní, informačných seminárov a formou zverejnenia odpovedí na Časté otázky na www.bgsfm.sk do 
termínu 5 pracovných dni pred uzávierkou 1. Výzvy. 

Informačné semináre a konzultačné dni budú usporiadané vo viacerých mestách v rôznych regiónoch  
Slovenska. Termíny a miesta usporiadania budú zverejnené na www.bgsfm.sk. 

 

6.2 Podanie Žiadosti o NFP 

Súčasťou Žiadosti o NFP je nasledovný zoznam dokumentov: 

• Žiados ť o NFP  

• Povinné prílohy Žiadosti o NFP:  

o Príloha č. 1   – Rozpočet projektu 

o Príloha č. 2   –  Komentár k rozpočtu projektu 
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o Príloha č. 3   –   Zhrnutie projektu v anglickom jazyku  

o Príloha č. 4   –  Kópia výpisu z príslušného registra inštitúcií žiadateľa  

o Príloha č. 5   –  Zriaďovacie dokumenty žiadateľa alebo im zodpovedajúce dokumenty 

o Príloha č. 6   – Príloha 6a: Prehlásenie o partnerstve a Príloha 6b: Prehlásenie 
o partnerstve v anglickom jazyku  

o Príloha č. 7   – Kópia registračných dokumentov partnera s prekladom relevantných 
častí do slovenského jazyka (ak je projekt realizovaný v partnerstve 
so zahraničnou inštitúciou) a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že 
preklad zodpovedá originálu  

o Príloha č. 8   –  Účtovná závierka žiadateľa za rok 2010 

o Príloha č. 9   – Osvedčenie z daňového úradu o registrácii pre daň z pridanej 
hodnoty, resp. čestné vyhlásenie žiadateľa, že organizácia nie je    
registrovaná na daň z pridanej hodnoty 

o Príloha č. 10   –  Podklady k preukazovaniu spolufinancovania 

o Príloha č. 11   –  Podklady pripravenosti k výdavkom investičného charakteru 

o Príloha č. 12  –  Posúdenie finančnej kapacity Žiadateľa pri žiadosti o NFP  
(v prípade výšky žiadanej sumy nenávratného finančného príspevku 
nad 25.000 € okrem organizácií štátnej správy). 

 

• Nepovinné prílohy Žiadosti o NFP: 

o Príloha č. 13   –  Výročná správa žiadateľa za posledné dva roky alebo jej ekvivalent 

o Príloha č. 14  –  Predbežný súhlas inej verejnej alebo odbornej organizácie 
s realizáciou aktivity projektu, pokiaľ je pre realizáciu aktivity 
nevyhnutný  

 

Dokumenty je potrebné predloži ť nasledovne: 

 

A) Originál Žiadosti o NFP, v počte 1 ks .  Originál obsahuje: 

1. Formulár Žiadosti o NFP podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa 

2. Prílohy č. 1 – 14 (Prílohy č. 13 a 14 sú nepovinné) 

3. CD s elektronickou verziou Žiadosti o NFP,  Prílohami č. 1 – 4 v možných formátoch: excel, 
word, pdf. a Prílohami č. 13 a 14 (Prílohy č. 13 a 14 sú nepovinné) 

 

B) Kópia Žiadosti o NFP, v počte 1 ks . Kópia obsahuje: 

1. Formulár Žiadosti o NFP podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa 

2. Prílohy č. 1 – 4  

3. CD s elektronickou verziou Žiadosti o NFP, Prílohami č. 1 – 4 v možných formátoch: excel, 
word, pdf. a Prílohami č. 13 a 14 (Prílohy č. 13 a 14 sú nepovinné) 

 

Z technických príčin žiadateľom ich Žiadosti o NFP ani prílohy nevraciame. Žiadosti o NFP doručené 
len elektronickou poštou alebo faxom budú zamietnuté. 

Žiadatelia musia doručiť Žiadosti o NFP poštou na adresu: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 
Banská Bystrica do 10. mája 2012  vrátane tohto dňa (rozhoduje dátum na odtlačku preberacej 
pečiatky pošty). 
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Na obálku so Žiadosťou o NFP je potrebné uviesť nasledovné údaje: 

 

Blokový grant pre podporu partnerstiev 

Úplné meno žiadateľa: ... 

Adresa žiadateľa: ...  

NEOTVÁRAŤ ! 

Nadácia Ekopolis 

Komenského 21 

974 01  Banská Bystrica  

 

 

6.3 Potvrdenie o zaregistrovaní Žiadosti o NFP 

Žiadateľ bude o zaregistrovaní Žiadosti o NFP informovaný zaslaním e-mailovej správy a zverejneným 
zoznamom prijatých Žiadostí o NFP na www.bgsfm.sk do 7 pracovných dní odo dňa uzávierky 1. 
Výzvy. 

 

6.4 Hodnotenie Žiadosti o NFP 

Postup hodnotenia: 

− Sprostredkovate ľ vyhodnotí súlad Žiadosti o NFP s prioritami BG a overí ju z hľadiska 
splnenia stanovených kritérií administratívnej zhody, oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti 
Žiadosti o NFP 

− členovia Riadiaceho výboru – vyhodnotia Žiadosti o NFP na základe stanovených kritérií 
odborného hodnotenia a vydajú odporúčania Správnej rade Nadácie Ekopolis ohľadom 
podpory, resp. neschválenia Žiadosti o NFP. Riadiaci výbor je oprávnený navrhnúť niektoré 
zmeny týkajúce sa Žiadosti o NFP, ako napríklad pozmenenie alebo vylúčenie niektorých 
aktivít, zníženie položiek rozpočtu, ako aj navrhnúť dodatočné podmienky realizácie grantu 

− Správna rada Nadácie Ekopolis – vydá konečné rozhodnutie o schválení Žiadostí o NFP. 

Kritériá administratívnej zhody oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti Žiadosti o NFP a kritériá 
odborného hodnotenia sú uvedené v Príručke pre žiadateľov o NFP na realizáciu Spoločných projektov 
a Príjemcov, časť 8. 

 

6.5 Informovanie o výsledkoch hodnotenia Žiadosti o  NFP 

Predpokladaný termín o schválení alebo zamietnutí Žiadosti o NFP je do 11 týždňov od uzávierky 1. 
Výzvy. 

Zoznam podporených a nepodporených projektov bude zverejnený aj na webových stránkach 
www.bgsfm.sk . 

 

7. Kontakty  

Webová stránka Blokového grantu:   www.bgsfm.sk  

 

Nadácia: Kontakty pracovníkov zodpovedných za realizáciu 
BG: 
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Nadácia Ekopolis Programový manažér: 

Adresa:  Komenského 21, 

               974 01 Banská Bystrica 

Štefan Jančo, e-mail: janco@ekopolis.sk  

Finanční kontrolóri: 

Tel.:  +421 48 4701 094 

Tel./Fax: +421 48 4145 259 

www.ekopolis.sk  

Lucia Bárdošová, e-mail: bardosova@ekopolis.sk  

Marta Šedivcová, e-mai: sedivcova@ekopolis.sk 

  

Karpatská nadácia Programová manažérka: 

Adresa: Letná 27,  

             040 01 Košice 
Silvia Sokolová, email: bgsfm@karpatskanadacia.sk 

Tel.: +421 055 622 1152 

www.karpatskanadacia.sk  
 

 


