
 
 
 
          

 
 

                                                                                               
     

DOBRÝ SUSED 2021 
 

3. ročník otvoreného grantového programu pre Bratislavu a okolie 
 

Ako  môžete na váš projekt  získať podporu a ako ho prihlásiť do programu 
 
 
Máte nápad, ktorý vo vašej obci alebo mestskej časti zlepší spolunažívanie a dobré medziľudské 
vzťahy, obohatí kultúrny, športový alebo komunitný život či skvalitní verejný priestor?   
 
Máte chuť postarať sa o historicky, spoločensky alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, či zorganizovať podujatie 
pre verejnosť? Chcete, aby miesto prilákalo viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho chcete dať do 
poriadku a sprístupniť verejnosti?  
 
Ak áno, prihláste sa so svojím projektom do 3. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 
a Nadácie Ekopolis s názvom Dobrý sused. V tomto ročníku programu bude medzi najlepšie projekty 
rozdelená suma 30 000 eur.  
 
 

Cieľ programu 

 

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie 

a rozvoj dobrých susedských vzťahov na lokálnej úrovni v mestských častiach Bratislavy v okolí rafinérie 

Slovnaft a v priľahlých obciach. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev 

samospráv, školských zariadení a občianskych združení na lokálnej úrovni.  

Program podporuje napĺňanie a trvalú starostlivosť o potreby miestnych komunít v oblasti sociálneho, 

kultúrneho a komunitného rozvoja.  

 
 

Cieľové územia 
 
Program je v tomto roku primárne určený pre obyvateľov nasledujúcich mestských častí Bratislavy : 
Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obce Rovinka. 
 
Ide o presne vymedzené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí Bratislavy (verejné 
parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, trasy pre nemotorovú dopravu, historicky 
a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a iné 
verejné alebo verejnosťou využívané priestory).  
 
 

Grantový program podporuje 
 

• sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít,  

• organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov  
na lokálnej úrovni,    

• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce spoločné trávenie voľného času,  

• budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod., 

• podpora inovatívnych, netradičných aktivít zameraných na naplnenie cieľov programu.  
 
 



 
 
 
          

 
 

                                                                                               
     

Kto môže žiadať o grant 
 

• registrované mimovládne neziskové organizácie, 

• základné, stredné a materské školy, 

• centrá voľného času a komunitné centrá, 

• vyššie uvedené mestské časti a obce. 
 
 

Podmienky pridelenia grantu  
 
Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

• do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej 
práce, aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu, 

• žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (finančne min. 20 % z celkového rozpočtu, alebo 
materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje 
dobrovoľná práca, 

• územie musí byť vo verejnom vlastníctve a/alebo prístupné širokej verejnosti,  

• premyslené a efektívne následné využívanie výsledkov projektu, 

• vyvážený a realistický rozpočet odrážajúci konkrétne ciele a aktivity, 

• písomný súhlas/vyjadrenie vlastníka, alebo správcu pozemku s realizáciou projektu, 

• zabezpečenie následnej starostlivosti, 
 
 

Realizácia podporených projektov  
 
Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu. 
 

Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu: 
 

• predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, oprava – nákup/výroba týchto prvkov v súlade 
s kultúrno-spoločenským a sociálnym zámerom projektu,  

• materiál, náradie a iné potreby, 

• náklady na dopravu, cestovné (maximálne 10% zo žiadanej čiastky), 

• produkčné náklady na zabezpečenie organizovaných podujatí, 

• kampane, náklady na mediálnu propagáciu a výstupy projektu (maximálne 10% zo žiadanej čiastky), 

• bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu projektu. (maximálne 
10% zo žiadanej čiastky) 

 

Prostriedky grantu nie je možné použiť na:  
 

• výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene, (jednoročných  
a dvojročných rastlín), kultivary neschopné rozmnožovania, 

• použitie chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farebnej  
mulčovacej kôry, 

 

 

 

 

 



 
 
 
          

 
 

                                                                                               
     

Výška grantu 
 
Grantový program má otvorený charakter a žiadosť je možné zaslať kedykoľvek počas roka. O podpore 
projektov sa rozhoduje do 1 mesiaca od podania žiadosti.  
 
Grant môže byť poskytnutý vo výške maximálne 4 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť 
súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.  
 
Na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 
 
 

Ako podať grantový projekt a ako sa projekty hodnotia 
 
Žiadateľ predloží vyplnený formulár grantového programu Dobrý sused v elektronickej alebo papierovej 
forme.  
Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekopolis.sk alebo 
www.slovnaftludom.sk.  
 
Ak zvolíte papierovú verziu, pošlite nám vašu žiadosť v dvoch kópiách, ak zvolíte elektronickú 
formu, vyplňte online formulár. 
  
Neposielajte, prosím, žiadosti súčasne v elektronickej a papierovej forme! Prosíme vás tiež, aby ste 
neposielali nevyžiadané prílohy (stanovy OZ, stanoviská úradov a pod.).  
 
Žiadosť pošlite na adresu:  
Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica  
Obálky označte nápisom: Dobrý sused.  
Papierové projekty posielajte nezviazané, bez plastových obalov. 
 
 
Pred odoslaním žiadosti o grant, prosím, konzultujte vami pripravovaný projekt s pracovníkom Nadácie 
Ekopolis. Dohodnite si telefonicky alebo emailom konzultácie, radi vám s prípravou projektu poradíme. 
 
Kontaktná osoba:  
Ľubica Štúberová, email: stuberova@ekopolis.sk, tel. 048/470 10 96 alebo 0902 526 755 
 
 
Po vyhodnotení žiadostí (hodnotenie vykoná  Nadácia Ekopolis a Slovnaft) budú žiadatelia s najvyšším 
hodnotením oboznámení s výsledkom. Žiadosti sa hodnotia podľa podmienok na udelenie grantu, 
uvedených vyššie.   
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri hodnotení a výbere projektov zohľadniť názor širokej verejnosti.  
 
Dôležité termíny grantového programu Dobrý sused  
 

• marec 2021 - vyhlásenie 3. ročníka grantového programu Dobrý sused 

• Grantový program je otvorený do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur 

• Projekty podporené v tomto ročníku programu musia byť zrealizované, ukončené a vyúčtované  
do  6 mesiacov od schválenia grantu. 
 

 
Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu. 

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.  

http://www.ekopolis.sk/
http://www.slovnaftludom.sk/
mailto:stuberova@ekopolis.sk

