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INTERNÝ
GRANT
je nástroj, ktorým ZKSM motivuje  mladých
ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu,
spolupráci, proaktivite, angažovanosti
a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti.



2017

5 525€

2019

5 000€

2018

4 275€

Prostredníctvom
Interného Grantu

ponúkame našim členom možnosť
uchádzať sa o finančnú podporu

inovatívnych projektov
prostredníctvom ktorých, si v praxi 
môžu vyskúšať  tvorbu projektového

zámeru, prípravu, realizáciu aj celkové
vyhodnotenie projektu.



Ciele
 Podporovať mladých

v realizácii inovatívnych nápadov

Motivovať spoločenstvá
k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí

Povzbudiť mladých v spoločenstvách

k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v
regióne

Poukázať na hodnotu, dôležitosť
a výnimočnosť

spoločenstva a práce s mládežou

Podporiť aktivity spoločenstiev ZKSM

zamerané na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelia mladí v
ich okolí

Učiť mladých ľudí, členov ZKSM

projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu

Prijímať výzvy

a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu



Aktivity, ktoré nie sú bežnou
súčasťou činnosti spoločenstva

Sú nad rámec činnosti spoločenstva a spoločenstvo ich
v minulosti neorganizovalo

Inovatívnosť projektového zámeru

 Originalita

 Podrobný zrozumiteľný popis
aktivity – projektu

 

Hodnotiace
kritériá
 

Spolupráca so samosprávou, resp.
inými subjektmi

Školami, organizáciami, spoločenstvami

Dopad realizácie projektu na
komunitu, verejnosť

Merateľný dopad na zvyšovanie kompetencií, zručností,
schopností členov, nárast počtu členov, informovanosť
verejnosti o práci mládežou a pod.

Oprávnenosť výdavkov
navrhnutých v projekte

 Získanie a vyhodnocovanie spätnej
väzby

 



O B L A S T I

Rozvoj
spoločenstiev
a  jednotlivých
členov

Dobrovoľníctvo

Rozvoj
spolupráce
sieťovanie

Hodnoty v
spoločnosti



Dôležité informácie

 

30.3.2020

Vyhlásenie výsledkov

24.2.2020 – 20.3.2020

Trvanie výzvy

1.4.2020 - 31.8.2020

Realizácia projektov

Najneskôr do
15.9.2020

Vyúčtovanie: 2 týždne po realizácii
projektu

Spoločenstvá ZKSM

Oprávnení žiadatelia

90% z dotácie IG

10 % z vlastných zdrojov

7 000 €

Výška celkovej finančnej podpory
(max. 500 € na jeden projekt)



Aktivity podporujúce rozvoj a rast spoločenstva
a jednotlivých členov  v rôznych zručnostiach
a schopnostiach (napr. organizovanie seminárov
UpGrade, organizovanie iných vzdelávacích aktivít,
workshopov, seminárov, diskusií... ).

Aktivity zamerané na získavanie nových členov
spoločenstva (napr. realizácia seminárov Alfa, H2O,
Nasleduj Krista ,KZK  a iné aktivity, ktoré
spoločenstvo doteraz nerealizovalo ).

Príprava propagačných materiálov  - propagačné
materiály, videá, kampaň a i. (zamerané na
propagáciu vízie, hodnôt a činnosti spoločenstva, nie
propagáciu jednotlivého podujatia alebo aktivity).

Rozvoj spoločenstiev
a jednotlivých členov

Oprávnené aktivity a ich zameranie

Aktivity zamerané na podporu zdravia a zdravého
životného  štýlu mladých ľudí – vedúci k zvýšeniu
informovanosti  a nadobudnutiu správnych návykov
mladých ľudí v oblasti zdravého životného štýlu,
v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

Aktivity zamerané na podporu sociálnej
inklúzie (workshopy, kreatívne dielne, diskusie  a iné
podujatia pre mladých s menej príležitosťami, 
aktivity, ktoré potláčajú rôzne formy sociálnej
exklúzie - prevenciu proti rasizmu, proti násiliu atď.)



Charitatívne aktivity a dobrovoľnícka
činnosť (napr.  návšteva zariadenia sociálnych
služieb pre starých ľudí alebo detských domovov s
vopred pripraveným programom alebo aktivitou,
charitatívne podujatie na podporu chudobných, 
organizácia bazárika šatstva resp. iných zbierok
pre ľudí v núdzi atď.).

Aktivity zamerané na vykročenie smerom k
verejnosti, resp. výchovu členov spoločenstva k
dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci iným (napr.
vyzbieranie odpadkov na verejnom priestranstve,
namaľovanie lavičiek alebo detských preliezok na
ihrisku v meste alebo v obci atď.).

Kampane zamerané na výchovu detí a mládeže
k dobrovoľníctvu (video, propagačné materiály,
semináre, workshopy, kreatívne dielne, atď.)

Dobrovoľníctvo

Oprávnené aktivity a ich zameranie

Aktivity vedúce k vzniku nových spoločenstiev resp.
aktivity zamerané na rozvoj  nových spoločenstiev

Aktivity zamerané na získanie a oslovenie 
sídliskovej mládeže a ich začlenenie do kolektívu



Aktivita v spolupráci so samosprávou (napr.
organizovanie podujatia pre verejnosť v spolupráci
s obcou, VÚC a pod.,  program pre verejnosť
sprevádzaný rôznymi workshopmi, prednáškami,
prípadne teambuildingovými aktivitami, vzdelávací
workshop pre verejnosť, verejnoprospešná aktivita
v obci...).

Aktivity zamerané na vytvorenie spolupráce so
školami  – základnými, strednými, vysokými,
prípadne centrami voľného času (napr. spolupráca
pri vedení krúžkov na školách/centrách voľného
času, s jasným pomenovaním prínosu práce
spoločenstva)

Rozvoj spolupráce

Oprávnené aktivity a ich zameranie

Aktivity zamerané na budovanie spolupráce
spoločenstiev v regióne (aktivity zamerané na
spoznávanie spoločenstiev, podpora spoločných
projektov... ).

Aktivity zamerané na rozvoj spolupráce s inými
mládežníckymi organizáciami na Slovensku alebo
v zahraničí.



Aktivity a kampane zamerané na šírenie 
pozitívnych hodnôt v spoločnosti (napr.  kultúrne
podujatie zamerané na prezentáciu hodnôt ako
nezištnosť, obetavosť, ochota vykročiť
z komfortu...)

Aktivity zamerané na prezentovanie tradícii nášho
národa mladým ľuďom.

Hodnoty v spoločnosti

Oprávnené aktivity a ich zameranie

Kreatívne dielne a workshopy zamerané na rozvoj
rôznych praktických zručností a schopností –
výroba tradičných výrobkov, maliarsky workshop,
práca s hlinou, kraslicami, mediálne workshopy, 
 práca s fotografiou, videom a pod.

Realizácia verejných výstav a prezentácií diel
mladých členov spoločenstiev.



NEOPRÁVNENÉ
AKTIVITY
Spoločenské  posedenia, narodeninové 
párty, rozlúčkové párty, karnevaly, plesy,
lyžovačky a podobné aktivity, pravidelné
aktivity spoločenstva, resp. také, ktoré už
spoločenstvo v minulosti organizovalo.



KONZULTÁCIE
A SPÔSOB
PREDKLADANIA
PROJEKTOV
Kontaktnou osobou pre konzultácie:
Peter Forgáč
peter@zksm.sk
0910 852 451



Projekty sa podávajú
prostredníctvom
elektronického formulára
na www.zksm.eu

Ak ste už na tejto doméne registrovaní,
prihláste sa so svojimi prihlasovacími
údajmi.
 
Ak registrovaní nie ste, je potrebné, aby
sme vám vytvorili konto. Napíšte nám,
prosím, o vytvorenie konta na
miro@zksm.sk Po prihlásení sa vám zobrazí
žiadosť interného grantu, ktorú môžete
začať vypĺňať.
 
Výhodou formulára je, že sa dá priebežne
ukladať a doplniť. V prípade, že ste
vypĺňanie ukončili a žiadosť si
skontrolovali, na záver ju môžete
definitívne odoslať.

Projekt je potrebné zaslať
elektronicky najneskôr do
termínu uzávierky, t. j.
20.3.2020 (vrátane)

 



Materiál

spotrebovaný na danom podujatí - kancelárske potreby,
pracovné náradie, farby, plastové poháre, drogistický tovar
- na hygienické účely a na upratovanie a čistenie
priestorov...

OPRÁVNENÉ NÁKLADY
NA FINANCOVANIE Z
GRANTU

Prenájom priestorov, ostatné
služby

tlač plagátov (poslať 3 ks spolu s vyúčtovaním),
kopírovanie, poštovné...

Cestovné

do výšky ceny cestovného 2. triedy, preprava autobusom
objednaným od dopravcu. (cestovné objednaným
autobusom sa vo vyúčtovaní uvádza pod ostatné služby)

Občerstvenie alebo strava

od poskytovateľa stravy (stravovacie zariadenie) - 
Z celkovej sumy čerpanej z IG je možné na občerstvenie
alebo stravu použiť maximálne 20 % financií. Ostatné
výdavky súvisiace so stravou môžete financovať z vlastných
zdrojov. Je nutné dodržať časové pásma podľa zákona o
cestovných náhradách. (https://zksm.sk/pre-
členov/manuály)

Ubytovanie

pre účastníkov podujatia a realizačný tím.



Výdavky, ktoré nesúvisia
s realizáciou projektu
podporeného z IG

 

HSV

hospodársko správne výdaje (viď. manuál ZKSM)

Materiál

ktorý nebude použitý v rámci projektu (darčeky, odmeny,
športové potreby, ceny, tričká...)

NEOPRÁVNENÉ
NÁKLADY NA
FINANCOVANIE
Z GRANTU

Cestovné

pohonné hmoty do osobných áut, cestovné 1. triedy,
miestenky, rezervácie

Honoráre a účty za telefón

 

Všetky tieto výdavky
(neoprávnené
náklady) však môžu
byť spolufinancované
z vlastných zdrojov.
 



PRAVIDLÁ PRE
VYÚČTOVANIE
PROJEKTU
 



Podujatie IG nemôže byť spolufinancované
z dotácie spoločenstva na rok 2020 a ani z
vyzbieraných 2 % pre spoločenstvo.

Počet účastníkov na podujatí nad 30
rokov môže byť maximálne 20 % z
celkového počtu

Podujatie musí byť vyúčtované do 2
týždňov od ukončenia projektu,
najneskôr do 15.9.2020

Keď budete vedieť termín podujatia,
oznámte nám to, prosíme, emailom 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, aby sme ho
propagovali širšej verejnosti na ZKSM
web stránke a facebooku



POVINNÉ
DOKLADY K
VYÚČTOVANIU 
Potrebné doručiť najneskôr do termínu
pre odovzdanie vyúčtovania



Hodnotiaca správa projektu, ktorú nájdete na
www.zksm.eu

Vyúčtovanie ako pri podujatí hradenom z
dotácie MŠVVaŠ SR podľa manuálu.

Zapísať podujatie a jeho vyhodnotenie do
systému TEE-PEE.

Všetky účtovné doklady nalepené na
príslušných prílohách k vyúčtovaniu
(https://zksm.sk/pre-členov/manuály).

Povinná fotodokumentácia - minimálne 10
fotografií alebo videozáznam z podujatia -
minimálne 3 fotografie musia dokumentovať
účastníkov zapojených do aktivít projektu,
napr.: do vzdelávania, workshopu, tvorivých
dielní, diskusii, konferencii, športových aktivít,
dobrovoľníctva a pod.

Prezenčná listina.

Na prílohy k vyúčtovaniu č. 1, 6, 7, 10 a 17 sa
v prípade vyúčtovania IG neuvádza meno
vášho VOC (prosím nechájte nevyplnené) a
úhrady faktúr z účtu ZKSM 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.



Pri propagácii nezabudnite dať na plagát, leták
logo ZKSM, logo MŠVVaŠ SR a logo IUVENTY a
vetu: "Tento projekt bol podporený z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže." Nájdete ich tu: https://zksm.sk/pre-
členov/logo

Pred uverejnením plagátu, letáku, pozvánky,
brožúry, publikácie, videa alebo iného výstupu
z interného grantu prosíme, aby ste tento
výstup poslali na kontrolu na email
peter@zksm.sk, kde skontrolujeme, či spĺňa
všetky požiadavky, najmä loga a príslušnú vetu
o podpore

Miesto, kde bude projekt uskutočnený, vás
prosíme označiť logom ZKSM, logom MŠVVaŠ
SR a logom 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."


