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Grantový program Mením Moje Mesto 

(Občianske projekty podporené z participatívneho rozpočtu mesta Nitra) 
 

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou  
vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant  

v  2. ročníku grantového programu Mením Moje Mesto 
 

CIEĽ PROGRAMU 
 

Cieľom grantového programu je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít                 
a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu 

života v meste a vychádzajú z potrieb a záujmov občanov. 
 

FINANČNÁ ALOKÁCIA PROGRAMU 
 

80 000 €   
 

ZÁKLADNĚ KRITÉRIÁ A OBLASTI PODPORY 
 

Program motivuje občanov mesta, aby aktívne participovali 
pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v rôznych oblastiach života,  

ktorými môžu byť napr.: 

 

• vzdelávanie (podpora inovatívnych zážitkových  foriem vzdelávania – napr.  
vzdelávanie v oblasti ekológie, spoznávania histórie, vedenie detí a mladých ľudí 
k čítaniu, zavádzanie  nových aktuálnych  tém do vzdelávania – ľudské práva, 
dobrovoľníctvo, sociálna inklúzia, občianska participácia..., vytváranie vzdelávania 
pre špecifické cieľové skupiny – napr. vzdelávanie pre seniorov alebo 
sociálne/zdravotne znevýhodnené skupiny...) 

• sociálna oblasť a ochrana zdravia (napr. inovatívne programy na skvalitňovanie 
služieb pre znevýhodnené skupiny,  podpora inovácie terénnych služieb pre 
znevýhodnené skupiny,  inovácie v oblasti terapie pre zdravotne postihnutých, 
vzdelávanie v oblasti  prevencie, liečby, resocializácie drogovo závislých, kampane 
na prevenciu chorôb.... ) 

• aktivizácia mladých ľudí (napr. podpora dobrovoľníckych programov pre mladých 
ľudí, zapájanie mladých ľudí do verejného života a  tvorby mestských politík, 
zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí -  podpora športových, kultúrnych a 
spoločenských aktivít pre mladých ľudí, vytváranie poradensko - informačných 
služieb pre mladých ľudí ...) 

• aktivizácia  seniorov (napr. podpora zapájania seniorov do  dobrovoľníckych aktivít, 
vytváranie podmienok pre zmysluplné trávenie ich voľného času, podpora aktívnej 
participácie seniorov na verejnom živote v meste... ) 
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• verejné priestory  (napr. vytváranie nových  a revitalizácia existujúcich oddychových 
zón pre verejnosť, vytváranie nových a revitalizácia existujúcich športových zón pre 
verejnosť,  susedské sídliskové programy – svojpomocné vytváranie nových a 
renovácia existujúcich ihrísk a oddychových zón na sídliskách...) 

• aktívna kultúra a zachovanie kultúrnych hodnôt  (napr. aktivity zamerané na  
oživenie pešej zóny, historického centra mesta, Nitrianskeho hradu...,  multižánrové 
podujatia prepájajúce kultúru s inými oblasťami, komunitné kultúrno - spoločenské 
podujatia zamerané na zbližovanie ľudí a prekonávanie anonymity na sídliskách....) 

• ochrana životného prostredia (napr. ochrana vzácnych druhov živočíchov a rastlín, 
ochrana pred znečisťovaním ovzdušia, podpora znižovania tvorby odpadu 
a využívania odpadu, zlepšenie separácie odpadu, ...) 

• rozvoj cestovného ruchu (tvorba nových sprievodcov CR, realizácia workshopov  
a seminárov na danú tému, vytváranie nových atraktívnych formátov pre rozvoj 
aktívneho CR v našom meste...)  

• športové aktivity pre verejnosť (aktivity zamerané na zapájanie širokej komunity do 
športu, vytváranie nových športovísk typu „street work out“ pre komunitu...)  

• iné 
 
Zavádzanie IT aplikácií v rámci každej z vyššie menovanej oblasti bude vítané. 
 
 

 
GEOGRAFICKÝ ZÁBER 

mesto Nitra  
 

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY  
4 000 € / 1 projekt  

 
OPRÁVNENÉ POLOŽKY ROZPOČTU 

 

 
Grant môže byť použitý na: 

 
• materiálne a organizačné náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu, vrátane 

nákladov na dodanie (poštovné, balné, kuriér...) 
• príspevok na občerstvenie (max. do výšky 200 €) v prípade, ak to má priamu 

súvislosť s aktivitami predkladaného projektu, napríklad občerstvenie dobrovoľníkov 
zapojených priamo do aktivít pri realizácii projektu, organizovanie podujatia pri 
príležitosti otvorenia a sprístupnenia nového priestoru verejnosti... 

• cestovné (vrátane nákupu pohonných hmôt, max. do výšky 200 €), ak to má priamy 
súvis s realizovanými aktivitami projektu 

• náklady na propagáciu (max. do výšky 300 €) na informovanie verejnosti a zapojenie 
dobrovoľníkov do realizácie projektu 

• nevyhnutné honoráre expertov, odborníkov, lektorov vzdelávania, ktorí priamo a 
odôvodnene participujú na projekte (treba priložiť životopis) 

• honoráre účinkujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach  
• poplatky za prípravu projektovej dokumentácie (max. do výšky 400 €), pokiaľ je 

nevyhnutná pre realizáciu projektu 
• náklady na prípravu a tlač materiálov, pokiaľ majú priamy súvis s témou projektu 

(napr. tlač edukačných materiálov, sprievodcov CR, ...)  
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Z grantu nie je možné hradiť: 
 

• náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy 
• materiálne a organizačné náklady nesúvisiace s realizáciou projektu 
• mzdy pracovníkov 
• ostatné režijné náklady organizácie (komunikačné náklady, nájom kancelárie, ...) 
• náklady, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu 
• leasing, iný dlhodobý prenájom 
• investície do nákupu a rekonštrukcie budov, nákupu pozemkov 
• finančné odmeny v rámci súťaží 
• bankové poplatky 

 
 

 
  ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU 

 

• Zverejnenie výzvy rôznymi formami (web NKN, prostredníctvom výborov mestských 
častí, stretnutia s aktivistami...):  
11.02.2019 

• Uzávierka prijímania žiadostí o grant:  
18. 03. 2019 do polnoci 

• Posúdenie formálnej a obsahovej správnosti projektov správnou radou NKN, 
expertmi na jednotlivé oblasti a odbornými útvarmi mesta, príprava textov anotácií 
projektov na web:  
19.03. – 01.04.2019 

•  Zverejnenie projektov na webe, internetové verejné hlasovanie:  
01.04.2019 - 22. 4. 2019 (do polnoci) 

• Zverejnenie výsledkov verejného internetového hlasovania:  
23.04.2019 

• Podpisy zmlúv a slávnostné odovzdanie grantov: 
Do 03.05.2019 

• Realizácia a monitoring podporených projektov:   
od 03.05. 2019 do 15.11. 2019 

• Vyúčtovanie projektov:  
do 02. 12. 2019 

 
 

 
 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 
 

• Organizácie s právnou subjektivitou na realizáciu verejno- prospešného 
projektu realizovaného na území mesta Nitra 
 
Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, 
neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, iné 
verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania (hlavne rozpočtové 
a príspevkové organizácie štátu a samosprávy), účelové zariadenia cirkví a verejné 
vysoké školy 
 

• Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba 
staršia ako  18 rokov) a s doloženou referenciou od známej inštitúcie, ako napr. 
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mestský úrad, ZŠ, nezisková organizácia a pod.) na realizáciu verejno-prospešného 
projektu v meste Nitra 

 
 
 

PRÍPRAVA GRANTOVEJ ŽIADOSTI 
 

• Žiadateľ sa zaregistruje v on-line systéme  na https://nkn.egrant.sk, kde si vyberie 
grantový program Mením Moje Mesto. 
 

• V grantovom programe odporúčame  každý projekt konzultovať.  Konzultantom 
projektov sú pani Eva Vargová (evargova@nkn.sk), Ľubica Lachká (nkn@nkn.sk) 
a Ivona Fraňová.(franova.ivona@gmail.com). E-mailom môžete požiadať 

o konzultáciu najneskôr do 15. 03. 2019 do 12:00. V prípade osobnej konzultácie si 
musia predkladatelia dohodnúť termín vopred na telefónnom čísle 037 741 43 45 
(Nitrianska komunitná nadácia)  alebo na  0915 972 861 (Eva Vargová), 0911 247 
945 (Ľubica Lachká), 0911 705 760 (Ivona Fraňová).  
 

• On-line  formulár žiadosti o grant ostáva  počas celej doby spracovania vyplnený 
a ULOŽENÝ (NIE ODOSLANÝ). On-line žiadosť o grant sa odosiela až po tom, 
čo je odkonzultovaná.  

 

• Žiadateľ musí k termínu uzávierky najneskôr do 18. 03. 2019 do polnoci ODOSLAŤ 
kompletne vyplnený on-line formulár žiadosti o grant s naskenovaným 
podpisom v rámci  súhlasu so spracovaním osobných údajov a  čestného 
prehlásenia,  ako aj naskenovanými povinnými prílohami.  K formuláru žiadosti 
je potrebné priložiť nasledovné  prílohy: 

 
 
a) Stanovy/Štatút alebo iné doklady potvrdzujúce existenciu a registráciu 

organizácie a doklad o pridelení IČO (predkladá len organizácia, ktorá 

prvýkrát žiada o grant Nitriansku komunitnú nadáciu) 
b) Písomné vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných 

investícií a stavieb, zásahu do životného prostredia a pod.) 

c) Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, 

verejného priestranstva, rekonštrukcie a pod.) 

 
*Prílohy nemusia byť notársky overené, musia byť naskenované do elektronického 

formuláru v sekcii prílohy.  

 

• Žiadateľ posiela všetky podklady len v elektronickom systéme. Nie je potrebné 
nosiť žiadosť do nadácie. 
 

 
PODMIENKY VÝBERU GRANTOVÝCH ŽIADOSTÍ A PRIDELENIA 

GRANTU 
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• Projekty pred zverejnením na web musia spĺňať formálne kritériá predloženia – 
správne vyplnená žiadosť, vrátane dodania všetkých požadovaných príloh, ako aj 
obsahovú zhodu s grantovou výzvou. Formálne a obsahové kritériá projektov 
posúdia v prvom kole pracovníci a správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie 
v spolupráci s expertmi pre dané oblasti a pracovníkmi odborných útvarov mesta 
Nitra. V druhom kole budú projekty vyberané na základe verejného hlasovania 
prostredníctvom web stránky na to určenej. 

  
• Projekty musia byť realizované od 03. 05. 2019 do 15.11. 2019. 

 
• Predkladaný projekt musí mať finančnú alebo nefinančnú spoluúčasť min. 10% 

nákladov (spoluúčasť môže byť aj formou dobrovoľnej práce, materiálu alebo služby, 

využívania zapožičaného technického zariadenia...). 
 

• V prípade malých investičných projektov musí mať žiadateľ povolenie, resp. súhlas 

kompetentných orgánov s realizáciou projektu. 
 

• Projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov.  
 

• Projekt má slúžiť širšej cieľovej skupine a mať dlhodobejší prínos. Grant nezíska 
projekt zameraný na jednotlivca, podporu politických strán, aktivity spojené 
s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity alebo podnikateľské 
aktivity. 

 
 


