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Mikrograntový program OZ Naša Sobota - Výzva na predkladanie projektov 

Občianske združenie Naša Sobota vyhlasuje druhé kolo Mikrograntového programu zameraného na zlepšenie života 
občanov mesta Rimavská Sobota. V druhom kole sa medzi najlepšími nápadmi prerozdelí maximálne 3 200 EUR 
financovaných z 2% daní venovaných OZ Naša Sobota. 

1. Aké projekty podporíme 

Podporíme dobré nápady, ktoré prispejú k zlepšeniu každodenného života občanov a návštevníkov Rimavskej Soboty.  

Oblasti podpory sú najmä: 

 skrášlenie, upratanie, rekonštrukcia, zlepšenie,  modernizácia, alebo zmena funkcie, bezpečnosti verejných 
priestorov, ihrísk, športovísk, spoločenských a oddychových priestorov, pamiatok atď. 

 výsadba, alebo starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách 
 rozvoj komunitného života, budovanie dobrých susedských vzťahov, 
 vzdelávacie a kultúrne aktivity, aktivity podporujúce lokálpatriotizmus a dobré meno Rimavskej Soboty 
 okrem toho je možné podporiť aj iné typy projektov, ak sú ich ciele a výsledky v  súlade s cieľom výzvy 
 uprednostnené budú projekty, ktoré prispejú k trvalému zlepšeniu riešeného problému, životného prostredia, 

navrhnú inovatívne riešenia 
 

Dobrý projekt: 
 má dlhodobý prínos a je udržateľný a neziskový 
 je viditeľný, kreatívny, inovatívny a nápaditý  
 pomôže trvalo riešiť reálny problém 
 do jeho prípravy a realizácie sa zapojí čo najširšia komunita, dobrovoľníci  
 má dobre naplánovaný a efektívny rozpočet, primeraný k aktivitám a výsledkom 

 

2. Nepodporíme projekty: 

 ktoré majú jednorazový charakter, ktoré po ukončení nemajú žiaden prínos pre zúčastnených a obyvateľov 
mesta 

 ktoré by mohli byť realizované aj bez dodatočnej podpory 
 ktoré slúžia na vytváranie zisku 
 sú finančne predimenzované 

3. Kto môže požiadať o mikrogrant? 

Žiadosť o mikrogrant môže požiadať každý občan SR vo veku od 15 rokov, ktorý má nápad , chuť a uskutočniteľný projekt 
ako zlepšiť život v Rimavskej Sobote.  Podmienkou je, že v projektovom tíme musí byť aspoň jedna plnoletá osoba, ktorá 
bude za aktivity a vyúčtovanie zodpovedať. 
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4. Kde môžu byť projekty realizované? 

Projekt sa musí realizovať v meste Rimavská Sobota, alebo v niektorej z jeho mestských častí (Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná 
Pokoradz, Vyšná Pokoradz, Kurinec, Sabová, Sobôtka, Včelinec, Vinice). 

5. Výška podpory, spolufinancovanie, oprávnené výdavky 

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 400 EUR. Minimálna hranica nie je stanovená. 

Spolufinancovanie je 20% z celkového rozpočtu projektu (napr. z 500 EUR projektu tvorí podpora NS 400 EUR, 
spolufinancovanie 100 EUR, z nápadu s nákladmi 300 EUR tvorí podpora NS 240 EUR a spolufinancovanie 60 EUR). Do 
spolufinancovania sa počítajú len finančné výdavky, nie práca na realizácii projektu.  
50% zo sumy grantu bude poskytnutá vo forme preddavku, ďalších 50% po schválení vyúčtovania. 

Oprávnené výdavky: 

 najmä výdavky spojené s nákupom materiálu, náradia, vybavenia potrebného pre realizáciu projektu 
 náklady na služby  -  len ak sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu a nedajú sa vykonať dobrovoľníkmi 

realizačného tímu 

Neoprávnené výdavky: 

 mzdy, odmeny za prácu na realizácii projektu 

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu (napr. prevádzkové náklady) 

6. Spôsob podávania žiadostí 

Žiadosti je potrebné odovzdať na predpísanom formulári (dostupný na webstránke www.nasasobota.sk) v elektronickej 
podobe, zaslaním na emailovú adresu grant@nasasobota.sk do 20.5.2017. Hodnotené budú len kompletne vyplnené 
žiadosti. 

7. Predpokladaný časový harmonogram 

 Vyhlásenie mikrograntového programu: 20.4.2017 
 Uzávierka pre podávanie žiadostí: 20.5.2017 
 Hodnotenie žiadostí: do 30.5.2017 
 Podpísanie zmlúv a doriešenie presného postupu s úspešnými žiadateľmi: do 15.6.2017 
 Realizácia schválených projektov: 15.6.2017 - 30.11.2017 
 Zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov: do 15.12.2017 

8. Hodnotenie podaných žiadostí 

Hodnotenie žiadostí bude vykonávať komisia zložená z členov občianskeho združenia Naša Sobota. V prípade, ak to 
komisia bude považovať za vhodné, môžu byť predkladatelia projektu pozvaní aj na osobnú konzultáciu. Hlavné kritéria 
hodnotenia budú: 
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 zapojenie komunity, dobrovoľníkov do projektu 
 dlhodobosť a udržateľnosť prínosu projektu pre obyvateľov Rimavskej Soboty 
 jasné naplánovanie, efektívny rozpočet, primeranosť 
 nápaditosť, zaujímavosť , inovatívnosť 

Kontrola realizácie a vyúčtovanie projektov 

Každý projekt bude mať svojho garanta z členov OZ Naša Sobota, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s realizačným 
tímom projektu, bude zabezpečovať tok financií (zväčša vo forme preddavkov, podľa potrieb konkrétneho projektu) a 
kontrolu dodržiavania plánovaných aktivít a rozpočtu projektu. 

Po realizácii projektu žiadateľ vypracuje krátku správu o priebehu a výsledkov aktivít projektu (aj  s foto, prípadne inou 
dokumentáciou), spolu s vyúčtovaním všetkých nákladov (to znamená vyúčtovanie grantu, aj spolufinancovania. 

Kontakt 

Vaše otázky ohľadom výzvy a podávania projektov posielajte na emailovú adresu grant@nasasobota.sk, alebo kontaktujte 
zodpovedných členov združenia na týchto telefónnych číslach: 
0908 915 622 - Andrej Boros 
0905 800 850 - Ivan Roško 

 

 

 

 

 


