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Grantový program Nadácie Kia Slovakia  

ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023 
 

A. Úvod 

Nadácia Kia Slovakia (ďalej len „nadácia“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom 
programe ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023, ktorý je zameraný na podporu športových 
podujatí v Žilinskom kraji („podujatím“ sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné 
podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu).  

Vaše projekty môžete podávať do 3. marca 2023. 

B. Podporované aktivity1 a oprávnené náklady projektu 

1. skupina: materiálne zabezpečenie športového podujatia 

 nákup spotrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia (napr. materiál na 
vyznačenie trate, farby, pásky, medaile, reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty pre 
usporiadateľov, pitný režim a pod.). 

2. skupina: zabezpečenie služieb k športovému podujatiu 

 prenájom športoviska na účel podujatia (napr. prenájom telocvične, športového areálu, 
plavárne, ľadovej plochy a pod.), 

 zabezpečenie nevyhnutných služieb (napr. časomiera, štartové čísla, prenájom mobilných 
toaliet, zábran, stanov, prístreškov, zdravotnej služby, štartovacej brány, systému 
zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a pod.). 

Neoprávnené náklady: 

 režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.), 
 prenájom priestorov a vybavenia na bežnú činnosť organizácie, 
 cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava, 
 poháre, vecné odmeny,  
 propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky, oblečenie). 

C. Oprávnení žiadatelia 

 program je určený pre organizátorov športového podujatia - mimovládne neziskové 
organizácie (tzn. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby, neinvestičné fondy, občianske združenia), registrované ako mimovládna 
organizácia viac ako jeden rok ku dňu podania žiadosti, 

                                                             
1 V rámci programu môže byť podporená niektorá z nasledovných aktivít alebo ich kombinácia: 
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 žiadateľ musí mať sídlo a pôsobiť v Slovenskej republike, 
 podujatie, na ktoré žiadateľ požaduje grant, sa musí konať na území Žilinského kraja, 
 organizácia musí dokladovať činnosť a aktívnu podporu športu stanovami.  

D. Finančné a formálne kritériá projektu 

Oprávnenosť projektu: 

 predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji, 
 jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,  
 predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a 

žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu 

podľa právnych predpisov potrebné, 

 projekt musí byť v súlade s etickými zásadami nadácie uverejnenými na webovej stránke 

www.nadaciakia.sk. 

Výška grantu: 

 maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2 500 eur. Výška 
schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek, 

 pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 25 000 eur,  
 v grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.  

Prijímanie žiadostí: 

 projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 3. marca 2023 do 24:00 hod. 
prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na 
stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným 
spôsobom alebo podané po tomto termíne nebudú akceptované. 

 povinné prílohy žiadosti: 

 doklad o podpore športu (stanovy), 
 sken výpisu z bankového účtu žiadateľa alebo zmluva o zriadení účtu.  

 osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/,  
 pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maily a potvrdiť údaje, 

 nové konto (novú registráciu) nie je potrebné vytvárať v prípade, že organizácia už 

v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál. V tom prípade sa prihláste pod už 

pôvodným loginom. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy 

Vám na ňu systém zašle e-mail.  

 Po prihlásení je potrebné vybrať si program ŠPORTOVÉ PODUJATIA V REGIÓNE 2023.  

E. Časový harmonogram 
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25. január 2023            vyhlásenie grantovej výzvy 

3. marec 2023                    uzávierka predkladania projektov 

6. – 10. marec 2023                 hodnotenie projektov v súlade s výzvou        

13. – 24. marec 2023                      výber projektov  

27. – 31. marec 2023    komunikácia výsledkov, podpis zmlúv, splátka 70 % grantu 

1. apríl – 31. október 2023                      realizácia projektov, monitoring 

12. november 2023 uzávierka pre zaslanie záverečnej správy,  

13. – 30. november 2023                       kontrola záverečných správ, refundácia, splátka 30 % grantu 

 

 

F. Výber projektov 

 všetky prijaté žiadosti budú skontrolované z pohľadu súladu s grantovou výzvou. 
Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v bode C 
a D. Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou, budú úspešné projekty vybrané 
správnou radou nadácie.  

 Uprednostnené budú podujatia s nulovým/dobrovoľným/symbolickým štartovným 
s charitatívnym charakterom a prvkami inklúzie ľudí so znevýhodnením. 

Odporúčania: 

 do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a kvantitatívne údaje, 
ktoré chcete dosiahnuť, 

 grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú 
oprávnenými nákladmi, 

 v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové 
pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné 
riadiť sa schváleným rozpočtom. 

G. Realizácia projektov 

 nadácia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, 
v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú 
zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % 
po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy,  

 akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými 
rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom nadácie, maximálne však 
do výšky 10%  zo schválenej sumy,  

 prijímateľ grantu je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch 
podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania grantu a prípadnej kontroly preukázal, 
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že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou 
činnosťou; zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná, 

 prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že projekt je finančne podporený nadáciou 
a zároveň používať správny a úplný názov a logo podľa pravidiel externej komunikácie, 
ktoré sú dostupné na webovom sídle nadácie www.nadaciakia.sk, 

 zástupcovia nadácie budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring 
náhodne vybraných projektov, 

 po ukončení realizácie projektu príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu 
v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy 
bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných 
dokladov ako faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové 
pokladničné doklady, a pod.), 

 v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant 
nadácii v plnej výške. 

H. Kontakt a konzultácie 

Kontaktné osoby pre konzultácie: 

• Beáta Ďurišová: e-mail: durisova＠nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 904 970 100 
• Simona Pružinská. e-mail: pruzinska＠nadaciakia.sk, tel. číslo: +421 911 146 001 

 

 

 

 
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. 

Tím Nadácie Kia Slovakia 
 


