SAMI - SEBE
Grantový program Miestnej akčnej skupiny CEDRON – NITRAVA
Systém grantového programu

1.
Grantový program Miestnej akčnej skupiny CEDRON – NITRAVA je vypracovaný ako
doplnkový finančný nástroj v území MAS, tvorený členmi MAS, ktorí pôsobia, alebo majú prevádzku na
území obcí:
Bánov, Cabaj – Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojmírovce,
Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurany, Úľany nad
Žitavou, Veľká Dolina, Veľký Kýr.
2.
Cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu územia a skvalitneniu občianskych
aktivít prostredníctvom podpory občianskych iniciatív a činností.
Ďalšími cieľmi sú:
•
•
•

zvýšiť účasť občianskych organizácií a miestnych obyvateľov na rozvoji územia MAS CEDRON –
NITRAVA;
posilniť spoluprácu v záujmovej skupine občianskeho sektora a zároveň posilniť spoluprácu
medzi ostatnými sektormi;
zvýšiť záujem verejnosti o dianie v území a tým podporovať pozitívny vzťahu k územiu a jeho
rozvoju.

3. Oblasti podpory:
•
•
•
•
•

Kultúrne a historické dedičstvo regiónu
Ochrana a tvorba životného prostredia
Miestne produkty a špeciality
Vidiecky cestovný ruch
Športová a kultúrno – spoločenská činnosť

V grantovom programe môžu byť podporené podujatia so zameraním na jednu, resp. viacero oblastí
podpory napr.: organizovanie podujatí, vydanie publikácií, propagácia územia, tvorba produktov v
cestovnom ruchu s dôrazom na zvýraznenie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia
MAS, drobná infraštruktúra, drobná architektúra, zeleň a pod.
V grantovom programe nebudú podporené projekty bez regionálneho významu a bez originálneho
nápadu, resp. originálneho spôsobu realizácie projektu.
4. Oprávnení žiadatelia: spolky, kluby, skupiny dobrovoľníkov, občianske združenia, neziskové
organizácie, školy a cirkevné organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v obciach
zahrnutých do územia MAS CEDRON - NITRAVA
5. Výška podpory na 1 projekt:
•

minimálna výška podpory na 1 projekt:
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•
•
•

maximálna výška podpory na 1 projekt:
500,00 €
maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 95 %
minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 5 %

6. Spôsob financovania:
•

refundácia finančných prostriedkov po predložení relevantných dokladov

7. Celkový rozpočet na výzvu bude stanovený pri konkrétnej výzve podľa disponibilných finančných
prostriedkov určených na grantový program
8. Oprávnené výdavky:
•
•
•
•
•

nákup materiálu a vybavenia (kameň, drevo, piesok, materiál na tvorivé dielne, suroviny a
pod.);
cestovné náklady cieľovej skupiny priamo súvisiace s realizáciou projektu;
občerstvenie pri aktivitách (max. 2,00 €/osobu/deň) – maximálne do výšky 10 % z celkových
oprávnených výdavkov;
odmeny za odborné práce a služby (remeselníci, lektori, grafické návrhy, tlač, preklady a pod.)
– maximálne 50 % z celkových oprávnených výdavkov;
ďalšie výdavky súvisiace s realizáciou projektu je možné akceptovať len po predchádzajúcej
konzultácii s manažérkou kancelárie MAS

9. Neoprávnené výdavky:
•
•
•
•

mzdy a odmeny, stravné, prenájom priestorov, plôch alebo zariadení;
DPH v prípade, že žiadateľom je platca DPH;
poplatky za vedenie účtu;
splátky úveru, lízing,..

10. Miesto realizácie projektu: územie obcí uvedených v bode č. 1
11. Povinné prílohy projektu: sú súčasťou žiadosti o grant
12. Základné podmienky pre zaradenie projektu do hodnotenia:
•
•
•
•
•
•

žiadateľ môže predložiť len 1 projekt v jednom roku;
projekt musí byť predložený na predpísanom formulári spolu so všetkými prílohami a zároveň
odoslaný aj elektronicky mailom (v programe Word) v určenom termíne;
projekt musí byť v súlade s oblasťami podpory a ostatnými podmienkami výzvy;
rozsah projektu (mimo žiadosti a príloh) musí byť maximálne 5 strán;
projekt musí byť realizovaný aj dobrovoľníckou prácou, čo je potrebné v projekte dostatočne
preukázať
projekt musí mať regionálny význam, originálny nápad a prospech pre širšiu verejnosť

13. Výber projektov a kritériá na hodnotenie projektov: Predložené projekty, ktoré splnia základné
podmienky tejto výzvy, bude posudzovať 5 - členná Výberová komisia MAS.
Pri hodnotení a výbere projektov bude Výberová komisia MAS posudzovať nasledovné kritériá:
•
•
•
•
•
•

logická previazanosť cieľov, aktivít a výsledkov projektu – maximálne 10 bodov;
realizácia projektu dobrovoľníckou prácou - maximálne 10 bodov;
dopady projektu pre širokú verejnosť - maximálne 5 bodov;
spolupráca s inými subjektmi na realizácii projektu – maximálne 5 body;
primeranosť rozpočtu k plánovaným aktivitám projektu – maximálne 10 bodov;
inovatívnosť, originalita a zaujímavosť projektu – maximálne 10 bodov;
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•
•

význam projektu pre územie - maximálne 5 bodov;
zapojenie žiadateľa do aktivít MAS CEDRON – NITRAVA - maximálne 5 bodov.

Minimálna hranica bodov, ktoré musí projekt dosiahnuť, je 40 zo 60 bodov.
14. Spôsob predkladania projektov:
•
projekt spolu s povinnými prílohami je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do
určeného termínu, a to poštou na adresu MAS CEDRON - NITRAVA, Cintorínska 1452/11, 951 15
Mojmírovce, alebo osobne na uvedenej adrese do dňa uzávierky (vrátane) do 16:00 hod.
•
UPOZORNENIE: Pri doručení poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Projekty zaslané (s
pečiatkou) po dátume uzávierky nebudú do hodnotenia zaradené;
•
projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na kancelaria@cedronnitrava.sk
najneskôr do určeného termínu, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť kód výzvy.
15. Informácie a konzultácie k príprave projektov:
Konzultovať projekt a posielať otázky k výzve je možné mailom: kancelaria@cedronnitrava.sk, alebo
osobne po dohode termínu buď prostredníctvom mailu, alebo telefonicky 0905 485 943, Mgr. Daniela
Kozáková, manažérka MAS CEDRON - NITRAVA
Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.
16. Informovanie verejnosti o podporení projektu: Podporení žiadatelia sú povinní informovať
verejnosť o realizácii projektu:
•

•

minimálne v 3 miestnych alebo regionálnych médiách, alebo prostredníctvom iných
informačných kanálov s použitím textu: Realizované z finančnej podpory Grantového
programu SAMI-SEBE Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA
na web stránke MAS CEDRON - NITRAVA s použitím loga MAS a textu: Realizované z finančnej
podpory Grantového programu SAMI-SEBE Miestnej akčnej skupiny CEDRON – NITRAVA.

Harmonogram grantového programu:
•
•
•
•
•
•
•

vyhlásenie výzvy
konzultácie k projektom
uzávierka výzvy
administratívna kontrola a hodnotenie projektov
podpisovanie zmlúv
realizácia projektov
vyúčtovanie projektov: do 15. decembra kalendárneho roka
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