
nápad pre
3 generácie

grantový program
Poštovej banky



POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do siedmeho 
ročníka grantového programu Nápad pre 3 generácie.
Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym
ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu 
grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich 
realizácii sa budú spoločne podieľať minimálne 
2 generácie a nápady budú originálne a trvalo 
udržateľné.
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Grantový program 
Poštovej banky

dobrovoľníctvo spája ľudí 
bez ohľadu na vek

mení životy tých, ktorí pomoc 
dávajú, i tých, ktorí ju prijímajú

Jeden nápad môže získať 
maximálnu podporu 

2 500 eur.

V prvej fáze programu podporíme nápady 
v maximálnejvýške 29 000 €. 
Následne verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý 
z podporených nápadov je najlepší. TOP projekt získa 
mimoriadnu prémiu 1 000 eur na lepšiu realizáciu 
projektu.

Vďaka programu je možné získať na 
realizáciu tých naj lepších nápadov finančné 
prostriedky v celkovej maxi málnej výške 

30 000 eur.



Radi podporíme 
dobré nápady, 
ktoré nadchnú 
ďalších ľudí okolo vás 
a ich cieľom je 
niektorá z týchto tém:

 Sociálna starostlivosť - riešenie sociálnych problémov komunity 

 či znevýhodnených skupín obyvateľstva

 Podpora vzdelávania - zdieľanie skúseností, zručností 

 a vedomostí

 Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný 

štýl a voľnočasové aktivity

 Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného 

 prostredia, zachovanie prírodných hodnôt 

 Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho 

 dedičstva

 Podpora komunitného života
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Kto sa môže uchádzať  
o finančnú podporu? 

 Aktívni občania a iniciatívy 

 Verejnoprospešné organizácie (neziskové 

 organizácie, občianske združenia, nadácie...)

 Školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, 

 krízové centrá, centrá voľného času

 Samosprávy

Jeden subjekt môže zaslať do grantového 
programu maximálne jeden nápad.
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je ten môj nápad
dosť dobrý?

ak ním niekomu 
pomôžete, 
bude najlepší!



Kritériá hodnotenia:

 Počet a miera zapojenia minimálne 2 generácií na
 tvorbe a realizácii nápadu

 Prínos pre komunitu – projekt prispieva k zbližovaniu 
obyvateľov a rozvoju komunitného života

 Originalita a inovatívnosť

 Aktivity nápadu budú realizované predovšetkým  
prostredníctvom dobrovoľníkov

 Výsledky nápadu budú dlhodobo udržateľné

 Efektivita využitia finančných prostriedkov
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Financovanie nápadu:

 Financie za externé odborné práce môžu predstavo-
vať max. 50 % z požadovanej sumy. (Ide o uhradenie 
odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkla-
dateľov projektu a nie je možné ich realizovať formou 
dobrovoľníckej práce.)

 Projekt, ktorého rozpočet bude zostavený len  
z honorárov pre lektorov nebude hodnotený.

 Financie určené na technické vybavenie potrebné 
na realizáciu nápadu môžu tvoriť maximálne 40 % 
z požadovanej sumy.

 Financie nemôžu byť použité na náklady, ktoré  
v rámci projektu vznikli pred schválením grantovej 
podpory.
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Predloženie nápadu: 

Žiadosti o grant prijímame iba cez elektronický systém 
Egrant.

Postup:

 Registrácia žiadateľa – povinná pre každého žiadateľa 
bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti. Po vy-
plnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci 
e-mail budete mať vytvorené svoje konto.

 Prihlásenie – do online systému sa žiadateľ prihlási 
zadaním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla.

 Vyplnenie žiadosti – po prihlásení budete môcť vyplniť 
online žiadosť.

 Do žiadosti možno vstupovať opakovane a dopĺňať ju až 
do uzavretia programu/odoslania formulára. 

 Uzávierka prijímania žiadostí je do 4. 11. 2022 
do 24.00 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané 
osobne/poštou nebudú hodnotené.
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chcete spájať 
generácie?

my vám pomôžeme

prihláste svoj nápad 
do 4. 11. 2022
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Harmonogram 
grantového programu: 

Vyhlásenie grantového programu: 
20. 9. 2022 

Uzávierka prijímania projektov: 
4. 11. 2022

Výsledky hodnotenia v 1. kole – podporené nápady budú 
zverejnené na stránke www.pre3generacie.sk: 
5. 12. 2022

Hlasovanie o prémiu vo výške 1 000 € na lepšiu realizáciu 
nápadu prebehne na www.pre3generacie.sk: 
6. 12. 2022 – 13. 12. 2022

Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: 
december 2022/január 2023

Realizácia podporených nápadov: 
do 31. 8. 2023

Vyúčtovanie podporených nápadov: 
do 30. 9. 2023

Kontaktná osoba na konzultácie:

Hana Tarabová

tel.: 0911 700 005
e-mail: hana.tarabova@365.bank



tak čo,
zapojíte sa?

určite to skúste!

www.pre3generacie.sk


