VYHLÁSENIE

GRANTOVÉHO PROGRAMU

ŠARIŠ ĽUĎOM 2020
- NAŠTARTUJME KOMUNITY -

Kto program vyhlasuje?
Vyhlasovateľom grantového programu Šariš ľuďom je Komunitná
nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Čo je cieľom programu?
Za svoj úspech vďačíme Prešovskému kraju a jeho ľuďom s iskrou v srdci.
Preto nám záleží na tom, aby sa ďalej rozvíjal aj v týchto neľahkých časoch epidémie
koronavírusu. Spoločne s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš vyhlasujeme náš grantový
program Šariš ľuďom s upraveným zameraním.
Nad rámec tradičného zamerania programu je našim cieľom pomôcť našim susedom
opätovne naštartovať komunitný život v obciach a mestách Prešovského kraja,
a spoločne tak podporiť rozvoj miest, v ktorých žijeme.

Kto sa môže uchádzať o podporu?
O príspevok z grantového programu môže požiadať nezisková organizácia
pôsobiaca v Prešovskom kraji. Prípustné sú nasledovné právne formy žiadateľa:
•

Nadácia

•

Nezisková organizácia

•

Občianske združenie

•

Neinvestičný fond
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Aké projekty podporíme?
Podporíme projekty, ktoré:
podporujú obnovu komunitného života,
ktorý bol utlmený kvôli epidémii ochorenia
COVID-19

podporujú udržateľnosť a ochranu životného
prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja
využívajú na aktívny odpočinok

prispievajú k obnove turistických atrakcií,
ktoré sú významnými symbolmi regiónu

podporujú tradičný východoslovenský folklór
a ľudové tradície špecifické pre daný región

Aké typy projektov môžeme podporiť?
•

kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré napomôžu odstrániť strach ľudí zo stretávania sa

•

projekty prispievajúce k zlepšeniu medziľudských vzťahov v susedských komunitách

•

rozvoj inovatívnych vzdelávacích alebo športových aktivít

•

revitalizácia prírodného prostredia

•

rekonštrukcia alebo vybudovanie nových cyklotrás a rozvoj služieb v oblasti cykloturistiky

•

rekonštrukcia kultúrneho dedičstva

•

rozvoj slovenského folklóru, napríklad formou zachovania a obnovy ľudových krojov,
alebo obnovy amfiteátrov ako miest na organizovanie tradičných folklórnych koncertov
a festivalov

harmonogram
Prijímanie žiadostí
Zasadnutie grantovej komisie

1.7. – 31.7.2020
August 2020

Verejné hlasovanie

September 2020

Slávnostné vyhlasovanie
ocenených organizácií

Jeseň/Zima 2020

Ako sa môžete prihlásiť?
Formulár žiadosti o príspevok nájdete na stránke www.sarisludom.sk
alebo na stránke Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Ako grantový program funguje?
Projekty, ktoré získajú grantový príspevok, vyberie grantová komisia programu
Šariš ľuďom, zložená zo zástupcov Pivovaru Šariš, členov správnej rady
Komunitnej nadácie Veľký Šariš a lokálnych odborníkov v oblasti
regionálneho rozvoja.
V rámci programu prerozdelíme celkovo 32 000 eur. Maximálna výška príspevku
na jeden projekt nie je limitovaná (resp. je obmedzená rozpočtom programu).
Víťazné grantové projekty budú zverejňované na www.sarisludom.sk najneskôr
do 1.9.2020.

Nie ste si niečím istí?
Ďalšie informácie o programe ŠARIŠ ĽUĎOM,
ako aj poradenstvo pri príprave projektov poskytne:
Ľubica Horánska, projektová manažérka,
na e-mailovej adrese info@komunitna-velkysaris.sk
alebo Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš,
e-mail: komunitna@gmail.com,
telefónne číslo : 0907/920 594.
Komunitná nadácia sídli v zrekonštruovanej
budove starej školy vo Veľkom Šariši,
Nám. sv. Jakuba 26,
082 21 Veľký Šariš,
webová adresa: www.komunitna-velkysaris.sk

