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USMERNENIA K REALIZÁCII, VYHODNOTENIU A VYÚČTOVANIU PROJEKTU  

INTERNÉHO GRANTU (IG) 2020 

Podujatie  

- musí byť plánované a realizované ako samostatné podujatie 

- nie je možné spolufinancovanie s dotáciou MŠVVaŠ SR  pre vaše spoločenstvo na rok 2020 a ani z 

vyzbieraných 2 % pre spoločenstvo 

Účastníci  

- počet účastníkov na podujatí nad 30 rokov max 20% z celkového počtu – v prípade, že na 

prezenčnej listine bude viac ako 20% účastníkov nad 30 rokov, podujatie nebude možné hradiť 

z dotácie (resp. suma hradená z dotácie, bude prepočítaná len na úhradu nákladov pre účastníkov 

do 30 rokov)  

Realizácia projektu  

- keď budete vedieť termín realizácie projektu, oznámte nám to  prosím na adresu peter@zksm.sk,  

najneskôr 14 dní pred jeho uskutočnením, ak nám to naše pracovné/súkromné podmienky dovolia, 

radi by sme sa prišli medzi vás na chvíľu pozrieť 

- základné informácie týkajúce sa realizácie vášho projektu nám pošlite najneskôr 14 dní pred jeho 

uskutočnením na adresu: mateova@zksm.sk, aby sme ho propagovali širšej verejnosti na ZKSM 

web stránke a facebooku 

POVINNÉ DOKLADY (DORUČIŤ NAJNESKÔR DO TERMÍNU PRE ODOVZDANIE VYÚČTOVANIA) 

- vyhodnotenie projektu – je potrebné vypísať po ukončení realizácie na stránke zksm.eu v časti 

Interný grant  -  Hodnotiaci formulár IG 2020 - sprístupnený vám bude od 1.4.2020 na zksm.eu 

Vyúčtovanie  

- projekt je nutné vyúčtovať do 2 týždňov od ukončenia projektu, najneskôr do 15.9.2020 

- v prípade, že sa vám nepodarí do tohto termínu vyúčtovať projekt – strácate nárok na preplatenie 

nákladov z financií schválených pre váš projekt v rámci IG 

Vyúčtovanie podujatia je rovnaké, ako pri podujatí hradenom z dotácie MŠVVaŠ SR: 

- prezenčná listina  

- zapísať podujatie do systému TEE-PEE – spolu s programom a vyhodnotením 

Vyhodnotenie podujatia :  

- všetky účtovné doklady nalepené na príslušných prílohách k vyúčtovaniu https://zksm.sk/pre-

členov/manuály 
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- na prílohy k vyúčtovaniu č. 1, 6, 7, 10 a 17 sa v prípade vyúčtovania IG neuvádza meno vášho VOC 

(prosím nechajte nevyplnené) a úhrady faktúr z účtu sú možné až po odovzdaní všetkých podkladov 

k vyúčtovaniu 

- vyúčtovanie sa neposiela vášmu vedúcemu OC, ale na adresu: ZKSM, P. O. BOX 117, 080 01 

Prešov 

 

Povinná fotodokumentácia  

- minimálne 10 fotografií z podujatia alebo videozáznam z podujatia, ktorý bude zachytávať 

účastníkov zapojených do projektu (pozor na to, aby fotografie zachytávali 80% účastníkov do 30 

rokov)  

- minimálne 1 fotografia (z 10)  musí dokumentovať  miesto konania projektu - označené logom 

ZKSM, Ministerstva školstva a Iuventy spolu s textovou zmienkou:  Tento projekt bol podporený 

z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 

2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

- minimálne 3 fotografie (z 10) musia zachytávať účastníkov podujatia zapojených do hlavných 

aktivít projektu napr. do vzdelávania, workshopu, tvorivých dielní, diskusii, konferencii, športových 

aktivít, dobrovoľníctva a pod. 

Označenie miesta konania projektu   

- miesto, kde bude projekt uskutočnený vás prosíme označiť logom ZKSM, Ministerstva školstva 

a Iuventy,  vytlačenom na papieri vo formáte A4 a označiť textom: "Tento projekt bol podporený z 

dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", 

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“ 

 

Propagácia a tlač materiálov  

- plagátov, brožúrok, pozvánok, vizitiek, publikácií, videí atď. - pred tým ako pošlete do tlače 

akékoľvek tlačoviny, ktoré budú hradené z dotácie je potrebné, aby obsahovali povinné náležitosti 

a aby pred tlačou boli zaslané na kontrolu na tieto adresy: peter@zksm.sk 

- všetky tlačoviny hradené z dotácie musia obsahovať správne logo ZKSM, Ministerstva 

školstva a Iuventy spolu s textovou zmienkou:  

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
„Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút 
mládeže. 

- logá na stiahnutie nájdete  tu: http://www.zksm.sk/pre-členov/logo 
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V prípade otázok týkajúcich sa realizácie projektov  prosím píšte na: peter@zksm.sk  

V prípade otázok ohľadom vyúčtovania projektov prosím píšte na: miro@zksm.sk  

mailto:peter@zksm.sk
http://www.zksm.sk/
mailto:peter@zksm.sk
mailto:miro@zksm.sk

