Nitrianska komunitná nadácia
vyhlasuje špeciálnu výzvu v rámci 11. ročníka grantového programu
Aby ľudia ľuďom pomáhali 2017
CIELE PROGRAMOVEJ VÝZVY:






posilnenie dlhodobých a systematických programov mimovládnych organizácií
pracujúcich v nitrianskom kraji
podpora a rozvoj kvalitných MNO, ktorých aktivity vychádzajú z aktuálnych potrieb
komunít
poskytnutie priestoru na budovanie kapacít pracovníkov MNO
podpora vzdelávania pracovníkov, ktoré prinesie zmenu v kvalite poskytovania služieb a
aktivít
podpora sieťovania organizácií a vznik medzisektorových partnerstiev

KOMU JE PROGRAM URČENÝ:

organizácie s právnou subjektivitou min. 3 roky a s úspešne nadviazanou spoluprácou
s Nitrianskou komunitnou nadáciou – na realizáciu verejno-prospešného zámeru v rámci
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy,
neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.
UDELENÝ GRANT BY MAL ORGANIZÁCII ZABEZPEČIŤ:



programový rozvoj - rozvoj programov v súlade s jej poslaním a stratégiou (napr.
strategické plánovanie, teambuilding,...)
vnútornú stabilizáciu alebo rozvoj, napríklad: posilnenie kapacity pracovníkov a pod.
(napr. mzdy pracovníkov, vzdelávanie, materiálne zabezpečenie,...)

Grant nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, ale zaručuje dlhodobý a systematický rozvoj
organizácie. Grant nezíska projekt zameraný na jednotlivca, podporu politických strán, aktivity
spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity alebo podnikateľské aktivity.
GEOGRAFICKÝ ZÁBER: Nitriansky samosprávny kraj
TERMÍN UZÁVIERKY: 16. 06. 2017
VÝŠKA GRANTU: min. 2 000 EUR - max. 4 000 EUR
ČASOVÝ HARMONOGRAM:





vyhlásenie programu: 5.5.2017
uzávierka: 16.6.2017
vyhlásenie výsledkov: predbežne júl 2017
realizácia projektov: august 2017 - máj 2018

PODMIENKY ZARADENIA DO PROGRAMU:

 Žiadateľ si pri registrácii v on-line systéme vyberie grantový program Aby ľudia
ľuďom pomáhali 2017.
 Žiadateľ musí k termínu uzávierky odoslať kompletne vyplnený on-line formulár
žiadosti o grant s naskenovaným podpisom k súhlasu o spracovaní osobných
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údajov, k čestnému prehláseniu iba v elektronickom systéme a to do 16. 06. 2017 do
polnoci. (Nie je potrebné nosiť žiadosť do nadácie.)
 Projekty môžu byť realizované od 1. augusta 2017 do 31. mája 2018.
 Žiadateľ, ktorému bol schválený grant v predchádzajúcom grantovom programe
Aby ľudia ľuďom pomáhali 2016 sa nemôže uchádzať o grant v tomto programe.
KONZULTÁCIE:





Konzultácia k projektu nie je povinná.
V prípade záujmu bude konzultovaný konkrétny, vyplnený a ULOŽENÝ (NIE
ODOSLANÝ) on-line formulár žiadosti o grant.
E-mailom môžete požiadať o konzultáciu programovú manažérku Evu Vargovú
(evargova@nkn.sk).
V prípade osobnej konzultácie si musia predkladatelia dohodnúť termín vopred!

O pridelení grantov rozhoduje grantová komisia a partneri programu. Žiadateľovi môže byť
pridelený aj nižší grant ako bol požadovaný v žiadosti. O pridelení grantov bude každý žiadateľ
informovaný prostredníctvom e-mailu.
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