
  

  

                                                                          

  
PRE LEPŠÍ ŽIVOT V MESTE VYSOKÉ TATRY  

  
Tatry mountain resorts, a.s. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe   

Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry (ďalej len „program“) 

  
CIEĽ PROGRAMU  

Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Mesta Vysoké Tatry, ktoré prispejú k 

zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Program motivuje ľudí a organizácie pôsobiace v Meste  

Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej 

komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia na nich aktívne participujú na 
dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu.   

  

Vyhlasovateľom programu je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. , so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 

01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina , 

oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „vyhlasovateľ“). 

Celková suma určená na podporu projektov v rámci grantového programu pre rok 2022/2023                               

je 20 000 EUR.  

  

GEOGRAFICKÝ ZÁBER  

Mesto Vysoké Tatry   

(mestské časti Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý  

Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské  

Matliare, Kežmarské Žľaby, Tatranská Kotlina a Podbanské)  

  

TERMÍN UZÁVIERKY  

31. 12.2022  

  

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY  

5 000 EUR / projekt  
  

OPRÁVNENÉ OBLASTI PODPORY V PROGRAME  

  

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života v Meste Vysoké Tatry v 
nasledujúcich oblastiach:  

• úprava a obnova verejných priestranstiev (parkov, námestí, chodníkov, ihrísk, osádzanie mobiliáru, 

údržba zelene...),  

• rozvoj komunitného života v Meste Vysoké Tatry so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v Meste 

Vysoké Tatry (voľnočasové aktivity),  

• organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ktoré rozvíjajú alebo oživujú tradičné 

podujatia a zvyky pestované na území Vysokých Tatier v minulosti,  

• nákup potrebného vybavenia pre športové kluby a kultúrne organizácie pôsobiace na území Mesta 
Vysoké Tatry.  

  



  

  

                                                                          

OPRÁVNENÉ POLOŽKY ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU  

Grant môže byť použitý na:  

• materiálne a organizačné náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu, vrátane nákladov na 
dodanie (poštovné, balné, kuriérska služba)  

• honoráre expertov, odborníkov, ktoré priamo a odôvodnene súvisia s projektom (treba priložiť 

životopis)  

• občerstvenie (max. do výšky 200 €) v prípade, ak to má priamu súvislosť s účelom a aktivitami 

predkladaného projektu  

• vecné odmeny do súťaží (max. 100 €) v prípade, ak to má priamu súvislosť s účelom a aktivitami 

predkladaného projektu  

• náklady spojené s propagáciou aktivít projektu a jeho výstupov – pozvánky, plagáty vrátane ich 

inzercie, letáky, informačné brožúry... (max. 200 €)  

• cestovné (vrátane nákupu pohonných hmôt, max. do výšky 200 €), ak to má priamy súvis s 
realizovanými aktivitami projektu  

• nákup špecializovaného softvéru (max. do 1 000 €) len v odôvodnených prípadoch, napr. ak sa bude 

dlhodobo využívať ako didaktická pomôcka  

• nákup informačno-komunikačných technológií - PC, príslušenstvo ... (max. do výšky 1 500 €) v 

prípade, že sa bude využívať pre vzdelávanie širšej cieľovej skupiny a pôjde o neziskovú aktivitu  

  

Z grantu nie je možné hradiť:  

• náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy  

• mzdy pracovníkov  

• ostatné režijné náklady (komunikačné náklady, nájom kancelárie ..) • náklady, ktoré nesúvisia priamo 

s realizáciou projektu  

• investície do nákupu pozemkov, budov...  

• leasing, iný dlhodobý prenájom  

• finančné odmeny v rámci súťaží  

• bankové poplatky  

  

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU  

• Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 31.12.2022 do polnoci  

• Hodnotenie a výber projektov hodnotiacou komisiou: 9.1.-31.1.2023  

• Zverejnenie výsledkov: 1.2.2023 (na www.vt.sk/grant) 

• Príprava a uzatváranie zmlúv: 2.2.-28.2.2023  

• Realizácia podporených projektov: 1.3.2023 – 31.8.2023   

• Vyúčtovanie projektov: do 30.9.2023  

  

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  

O podporu z programu sa môžu uchádzať iba právnické osoby s pôsobnosťou na území Mesta Vysoké Tatry 

a subjekty, ktorých aktivity sa realizujú na území Mesta Vysoké Tatry, konkrétne:   

• Mesto Vysoké Tatry a organizácie spadajúce pod správu alebo ktorých zriaďovateľom je Mesto 
Vysoké Tatry,  

• kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská...),   

• športové kluby,   



  

  

                                                                          

• školy a školské zariadenia,  

• iné neziskové organizácie – organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske 

združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, iné 
verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania (hlavne rozpočtové a príspevkové 

organizácie štátu a samosprávy), účelové zariadenia cirkví, zriaďovatelia materských a základných škôl 
v prípade, že tieto nemajú právnu subjektivitu.  

  

Jeden subjekt môže predložiť aj viac projektov.  

  

PRÍPRAVA GRANTOVEJ ŽIADOSTI  

  

Podmienky predkladania projektov:   

  

Žiadateľ môže podať žiadosť o grant len prostredníctvom vyplneného online formuláru, umiestneného na 

webstránke www.vt.sk, v časti Grantový program – www.vt.sk/grant  

K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (naskenované dokumenty vkladajte priamo do online formuláru):  

a) Stanovy/štatút alebo iné doklady potvrdzujúce existenciu a registráciu organizácie a doklad o pridelení  

IČO   

b) Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné prehlásenie.  

c) Písomné vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu 

do životného prostredia a pod.)  

d) Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva, 

rekonštrukcie a pod.)  

  
Vyhlasovateľ môže žiadateľa vyzvať na doplnenie, vysvetlenie alebo upresnenie žiadosti.   

 

*Prílohy nemusia byť notársky overené, musia byť naskenované do elektronického formuláru v sekcii prílohy.  

**Žiadateľ posiela všetky podklady len v elektronickom systéme, nie je potrebné posielať  žiadosť poštou na  

adresu TMR, a.s.  

  

PODMIENKY VÝBERU GRANTOVÝCH ŽIADOSTÍ A ZÍSKANIA GRANTU  

  

• Projekty sú realizované v období od 1.3.2023 – 31.8.2023.  

• Projekt je neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov.   

• Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos pre obyvateľov mesta Vysoké Tatry.  

• Program nepodporí:   

- aktivity realizované mimo územia mesta Vysoké Tatry,   

- projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky 

zamerané; projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním,   

- zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických 

osôb,   

- projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru.   

http://www.vt.sk/grant


  

  

                                                                          

• Žiadateľ musí k termínu uzávierky odoslať kompletne vyplnený on-line formulár žiadosti o grant s 
naskenovaným podpisom v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov a čestného prehlásenia a  

povinnými prílohami iba v elektronickom systéme.  

• Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie 10 % nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných 

zdrojov. Forma spoluúčasti môže byť finančná alebo nefinančná (dobrovoľnícka práca, darovaný materiál 

alebo služba, využívanie zapožičaného technického zariadenia).  

• V prípade investičných projektov musí mať žiadateľ povolenie, resp. súhlas kompetentných orgánov s 

realizáciou projektu a/alebo predložiť nájomnú zmluvu či zmluvu o vlastníctve.  

http://nkn.egrant.sk/
http://nkn.egrant.sk/
http://nkn.egrant.sk/
http://nkn.egrant.sk/
http://nkn.egrant.sk/
http://nkn.egrant.sk/
http://nkn.egrant.sk/
http://www.nkn.sk/pre-ziadatelov/granty---aktualne-uzavierky
http://www.nkn.sk/pre-ziadatelov/granty---aktualne-uzavierky


 

  

  

                                                                          

  

 

Projekty budú posudzované a vyberané predovšetkým podľa nasledovných kritérií:  

• prospešnosť pre komunitu (popísaný konkrétny výsledok/dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu, 

potreba riešenia problému v komunite)  

• dlhodobý prínos projektu (dlhodobý pozitívny dopad realizácie projektu na komunitu a spôsob jeho 

udržateľnosti do budúcnosti)  

• jasne a reálne určené ciele, aktivity, časový plán (projekt jasne opisuje, čo chce žiadateľ dosiahnuť a 

akou formou, akými aktivitami sa chce k výsledku dopracovať)  

• zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu (vítané sú projekty so zapojením väčšieho počtu 
dobrovoľníkov, členov komunity, ktorých sa projekt priamo alebo nepriamo týka)  

• podiel iných zdrojov (schopnosť získať finančné a nefinančné miestne zdroje na projekt, dlhodobá 
finančná udržateľnosť projektu)  

• jasne a reálne stanovený rozpočet (finančne efektívny rozpočet má priamu súvislosť s aktivitami a s 

témou projektu, hospodárnosť)  
  

*O pridelení grantov rozhoduje HODNOTIACA KOMISIA zložená zo zástupcu partnera programu 
(spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.), Mesta Vysoké Tatry a oslovených nezávislých autorít 
pôsobiacich v Meste Vysoké Tatry. Zoznam členov hodnotiacej komisie bude zverejnený po uzatvorení 
prijímania žiadostí.  
Hodnotiaca komisia môže prideliť žiadateľovi aj nižší grant, ako bol požadovaný v  žiadosti.  O výsledkoch 

zasadnutia hodnotiacej komisie bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu. Vyhlasovateľ 

nie je povinný poskytovať žiadateľom odôvodnenie rozhodnutia hodnotiacej komisie o pridelení alebo 

nepridelení grantu.    

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

 

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  meniť podmienky  programu, program zrušiť, odmietnuť všetky 

predložené žiadosti , ako aj nevyčerpať celkovú sumu určená na podporu projektov 

• Poskytnutie grantu žiadateľovi vybranému hodnotiacou komisiou je podmienené uzatvorením 

zmluvy medzi žiadateľom a vyhlasovateľom, upravujúcej podmienky poskytnutia a využitia 

finančných prostriedkov z grantu



 

 


