Výzva na predkladanie projektov

Môžu ryby lietať?
Program podpory podnikania so spoločenským dopadom
Dátum vyhlásenia výzvy:

07. 10. 2015

Dátum uzávierky výzvy:

30. 11. 2015

Vyhlásenie výsledkov:

20. 12. 2015

Suma k prerozdeleniu:

64 000 EUR

Obdobie realizácie programu:

01. 02. 2016 – 31. 08. 2016

Program realizuje:

Nadácia PROVIDA, SR

Program finančne podporuje:

UniCredit Foundation, Taliansko, UniCredit Bank, SR
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1) Základné informácie
Nadácia PROVIDA vyhlasuje Grantovú výzvu pod názvom „Môžu ryby lietať?“ - Podpora podnikania so
spoločenským dopadom pre rok 2015-2016 s cieľom posilnenia spoločensky prospešných
podnikateľských aktivít neziskových organizácií a podnikateľských subjektov.
Cieľom grantovej výzvy je podpora, posilnenie a rozvoj sociálne a environmentálne prospešných
podnikateľských aktivít, ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských
problémov. Prostredníctvom výzvy podporíme podnikateľské zámery, ktorých hlavným cieľom je
vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad.
Výzva je realizovaná v spolupráci s UniCredit Bank a podporená zo zdrojov UniCredit Foundation.
Program podporí 4 existujúce organizácie a/alebo firmy (vrátane SZČO), ktoré hľadajú financovanie pre:




začínajúce podnikateľské aktivity
podnikateľské aktivity v štádiu rastu (expandujúce aktivity)
podnikateľské aktivity smerujúce k replikovaniu overeného podnikateľského modelu
...a ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:
-

majú potenciál priniesť významný spoločenský dopad vo vybranej oblasti,
majú potenciál stať sa dlhodobo udržateľnými,
majú významný potenciál rozšírenia svojho dopadu pri udržaní hospodárnosti
a efektívnosti ponúkaného riešenia

Pre každý zo štyroch víťazných zámerov máme pripravený:
-

investičný grant vo výške 16 000 EUR
súvisiacu podporu mentorov v hodnote 4 000 EUR
bonusové ocenenie zo strany zamestnancov UniCredit Bank vo výške 5 000 EUR (ten z víťazných
zámerov, ktorý získa hlas v súťaži zamestnancov UniCredit Bank s názvom "Vaša voľba, Váš
projekt" bude v apríli 2016 ocenený bonusovou odmenou)

2) Spoločenský dopad
Spoločensky prospešné podnikateľské aktivity by sa mali snažiť zlepšiť kvalitu života konkrétnej skupiny
osôb na Slovensku , prispievať k riešeniu otázok zamestnanosti, sociálnej súdržnosti alebo miestneho
rozvoja. Rovnako môžu sledovať ciele v oblasti životného prostredia, ochrany krajiny, zdravia, či sociálnej
pomoci vylúčeným skupinám obyvateľstva.
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3) Zameranie a priebeh Programu
Obsahom Programu je podpora spoločensky prospešných podnikateľských aktivít mimovládnych
neziskových organizácií a firiem (vrátane SZČO). Nenávratná finančná podpora je určená pre štart alebo
ďalší rozvoj spoločensky prospešnej podnikateľskej aktivity.
Implementácia:
Doba implementácie finančnej podpory prebehne od februára do augusta 2016. Počas tohto obdobia
budú ocenení uchádzači monitorovaní a v realizácii svojho zámeru im budú poskytnuté konzultácie
a odborné poradenstvo zo strany Nadácie PROVIDA.
Časový rozvrh programu:
7. október 2015

Vyhlásenie výzvy na predkladanie podnikateľských zámerov

30. november 2015

Uzávierka výzvy na predkladanie podnikateľských zámerov

20. december 2015

Zverejnenie výsledkov výzvy

Február až august 2016

Implementácia finančnej podpory, monitoring, poradenstvo

Apríl 2016

Bonusová odmena vo výške 5 000 EUR od zamestnancov UniCredit
Bank - "Vaša voľba, Váš projekt"

4) Prihlásenie
V uchádzaní sa o podporu Nadácie PROVIDA je potrebné predložiť tieto dokumenty:







Prihláška do programu
Podnikateľský plán
Finančný plán
Životopisy osôb zodpovedných za realizáciu podnikateľského zámeru
Scan prihlášky s požadovanými podpismi
Krátka video prezentácia projektu

Dokumenty pošlite elektronicky na lietajuceryby@pro-vida.sk.
Súčasťou prihlášky je video prezentácia, ktorá výstižne predstaví podnikateľský nápad a motiváciu
realizátora. Video je pre hodnotiteľov nástrojom na bližšie spoznanie myšlienky, ktorá stála za zrodom
nápadu, ako aj osobnosti jednotlivých uchádzačov. Nie je hodnotená kvalita a spracovanie videa (úplne
postačuje nahrávka smart phonom), ale výstižnosť pri odpovediach na tieto otázky:
....... prečo vám na vašom zámere záleží?
....... na aký problém sa zameriavate?
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....... aké riešenie ponúkate?
....... koľko ľudí bude mať z neho potenciálne osoh
....... prečo si myslíte že uspejete? - máte vy alebo váš tím potrebné znalosti z podnikania a expertízu?
....... povedzte nám jednu vašu silnú a jednu slabú stránku
....... a ešte jednu vtipnú vec o sebe
(Video prosím zdieľajte prostredníctvom Youtube, DropBox alebo Facebook (prípadne iné kanály).
V prípade prijatia organizácie do Programu, sa žiadateľ zaväzuje dodať nasledovné dokumenty:




Kópia výpisu z príslušného registra (obchodný register, register občianskych združení, ......)
Zriaďovacie dokumenty žiadateľa alebo im zodpovedajúce dokumenty
Výročná správa žiadateľa alebo jej ekvivalent

5) Kritéria pre prijatie do Programu a hodnotenie grantových žiadostí
Pri hodnotení predložených žiadostí budeme posudzovať predovšetkým:








Inovatívnosť podnikateľskej myšlienky
Motiváciu realizátora/realizátorov podnikateľskej aktivity
Životaschopnosť a udržateľnosť podnikateľského zámeru
Plánovaný spoločenský dopad (hĺbka a šírka)
Realizovateľnosť zámeru z finančného hľadiska
Odborné skúsenosti a osobnosť realizátora podnikateľského zámeru
Personálne a technické kapacity organizácie žiadateľa

6) Podmienky oprávnenosti
Oprávnenými žiadateľmi sú:
1. mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú registrované ako:
a) občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
b) nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č.213/1997
Z. z.;
d) nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti
organizácií s medzinárodným prvkom.
e) účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. (katolícke charity, evanjelické
diakonie a iné)
majú súkromnú (neštátnu) povahu, sú samosprávne, autonómne a sú nezávislé od miestnej a
regionálnej samosprávy a centrálnej vlády a politických strán.
2. právnické osoby založené podľa obchodného zákonníka vrátane obecných podnikov:
a) verejná obchodná spoločnosť
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b)
c)
d)
e)

komanditná spoločnosť
spoločnosť s ručením obmedzeným
akciová spoločnosť
družstvo

4. živnostníci: samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) - živnostník
ktorí/é:
-

majú sídlo (alebo trvalé bydlisko) v Slovenskej republike
účastnia sa (alebo sa budú účastniť) ekonomických aktivít, ktoré sledujú spoločensky
prospešné úžitky a ciele
prehlasujú (alebo sa zaviažu) k tomu, že minimálne 50% zisku z predkladanej podnikateľskej
aktivity používajú (alebo použijú) k realizácii svojich spoločensky prospešných cieľov.
Maximalizácia zisku podnikajúceho subjektu musí byť vyvážená snahou o maximalizáciu
verejno-prospešného úžitku. Podnikajúci subjekt vníma svoj ekonomický model ako
prostriedok k dosiahnutiu spoločensky prospešného cieľa.

Medzi oprávnených žiadateľov nepatria: rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, verejní
poskytovatelia sociálnych služieb, čiste grantujúce nadácie, politické strany a cirkvi.
Oprávnené žiadosti sú:
Pre oprávnenosť žiadosti musia byť splnené nasledovné kritériá:
a) Žiadosti o zaradenie do programu musia spĺňať nasledujúce kritéria administratívnej zhody:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

do sídla Nadácie sú odoslané do stanoveného termínu uzávierky výzvy,
sú vypracované s použitím formulárov výzvy,
sú vypracované v slovenskom jazyku,
sú doručené v elektronickej forme v zmysle požiadaviek výzvy,
originál Prihlášky do programu je podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa,
obsahujú sumár v anglickom jazyku

b) požadovaná výška investičného grantu je 16 000 EUR;

7) Financovanie
Predložené žiadosti budú ocenené vo výške 100 % z celkových oprávnených nákladov na projekt.
Výška jedného investičného grantu je 16 000 EUR.
Projekt je financovaný spôsobom zálohových platieb, ktoré Nadácia uvoľní vždy po dôkladnom zvážení
priebehu realizovanej podnikateľskej aktivity. Spôsob a výška uvoľnených finančných prostriedkov bude
závisieť od charakteru výdavkov.
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Tabuľka finančnej podpory
Priama podpora pre jedného žiadateľa:
Sprievodné konzultačné a poradenské služby pre jedného žiadateľa v hodnote:

16 000 EUR
4 000 EUR

Investičné granty celkom:

64 000 EUR

Sprievodné konzultačné a poradenské služby celkom:

16 000 EUR

Ocenenie zamestnancov UniCredit Bank pre najsympatickejší projekt:
(„Vaša voľba, Váš projekt")

5 000 EUR

Počet podporených žiadateľov: 4
Oprávnenosť výdavkov
Výdavok je oprávnený, ak spĺňa všetky nasledujúce kritériá:
-

je vynaložený Príjemcom grantu
je vynaložený v oprávnenom období
je doložený príslušnými účtovnými dokladmi
je zaznamenaný v účtovníctve organizácie
výdavky sa považujú za vzniknuté, ak náklady boli vyúčtované, zaplatené a predmet
výdavku bol dodaný (v prípade tovarov) alebo vykonaný (v prípade služieb a prác);
výdavok musí byť v súlade so schváleným finančným plánom. Charakter výdavku je možné
aktualizovať po konzultácii s Nadáciou.
výdavok nesmie byť duplicitne financovaný

Skupiny oprávnených výdavkov
Program umožňuje financovať výdavky investičného a neinvestičného charakteru.
Investičné výdavky podľa účtovných skupín:
-

-

01: Dlhodobý nehmotný majetok (software, patenty, know-how, licencie a iné)
02: Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný (021: stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie,
tieto však musia byť nevyhnutné a súvisieť s realizáciou zámeru, 022: Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí,
023: Dopravné prostriedky, 028: Drobný dlhodobý hmotný majetok, 029: Ostatný dlhodobý hmotný
majetok)
V prípade obstarania dlhodobého nehmotného alebo hmotného majetku môže Príjemca grantu
uplatniť ako oprávnené výdavky projektu len časť odpisov obstaraného majetku zodpovedajúcu
trvaniu projektu a miere opotrebenia v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými princípmi
platnými pre Príjemcu a príslušnou legislatívou SR s výnimkou výdavkov skupiny 021 Stavby.
Výdavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (investičné výdavky) môžu byť uplatnené do
výšky 100% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Obstaraný dlhodobý nehmotný a hmotný
majetok musí zostať v majetku Príjemcu počas obdobia platnosti Zmluvy o podpore podnikateľského
zámeru. Tento majetok musí priamo súvisieť s realizáciou podnikateľského zámeru.
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Neinvestičné výdavky podľa účtovných skupín:
-

-

51: Služby (expertné a odborné služby, publicita, tlač, web, prenájom miestností a potrebného
technického vybavenia, prenájom dopravných prostriedkov a iných mechanizmov, cestovné služby
a iné)
52: Osobné náklady (mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie)
54: Ostatné náklady

8) Obdobie čerpania grantovej podpory
Investičný grant musí byť (vy)čerpaný v období od 1. 2. 2016 do 31. 08. 2016

9) Kontakty
Internetová stránka: www.lietajuceryby.org alebo www. provida.sk
Nadácia PROVIDA
LUXORKA, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Tel: +421 908 581 560
Riaditeľ programu
M. A. Peter Mészáros, e-mail: meszaros@pro-vida.sk, telefón: +421 908 581 560
Programová koordinátorka
Mgr. Katarína Skybová, e-mail: skybova@pro-vida.sk, telefón: +421 903 421 224
Svoje projekty môžete konzultovať alebo si dohodnúť osobné stretnutie zo zástupcami Nadácie na emailovej adrese meszaros@pro-vida.sk alebo na telefónnom čísle +421 908 581 560

O nadácii PROVIDA
Nadácia PROVIDA je inkubačná platforma a investor do spoločensky prospešných projektov. V roku 2010
ju založili súrodenci Ladislav Kossár a Lucia Kossárová. Venuje sa projektom, ktoré prinášajú inovatívne
riešenia najmä v nasledovných oblastiach: deti, mládež a znevýhodnení sociálne podnikanie (podnikanie
so spoločenským dopadom) a umenie pre rozvoj komunít. Viaceré z projektov nadácie sa venujú aj
podpore študentov a podpore angažovanosti a filantropie. V projektoch nadácie sú využívané princípy
podnikateľského prostredia v neziskovom sektore – tieto tak realizuje či podporuje na báze tzv. venture
philantropy, s cieľom dosiahnuť ich finančnú udržateľnosť a maximalizovať spoločenský dopad.
Víziou Nadácie je spoločnosť, ktorú tvoria fungujúce a prosperujúce komunity.
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Tento program je realizovaný v spolupráci s UniCredit Bank a podporený zo zdrojov UniCredit Foundation.

Nadácia UniCredit Foundation
UniCredit Foundation je firemná nadácia, založená v roku 2003 s cieľom prispievať na rozvoj solidarity a
filantropie v komunitách a geografických oblastiach, v ktorých je prítomná skupina UniCredit (17 štátov
medzi Európou a strednou Áziou). Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych
zručností nadácia UniCredit Foundation podporuje projekty so širokým spoločenským dopadom ako aj
aktivity, realizované miestnymi neziskovými organizáciami. Implementácia projektov umožňuje
zamestnancom prispieť v rámci kultúrnej inklúzie banky. Za posledných 10 rokov nadácia implementovala
viac ako 400 projektov a iniciatív v celkovej sume viac ako 100 mil. Eur. lokálne investovaných.
(www.unicreditfoundation.org).

UniCredit Bank
Na slovenskom bankovom trhu je UniCredit Bank Slovakia a. s., kľúčovým hráčom a univerzálnou bankou s
komplexnými službami pre všetky segmenty. Jej klientmi nie sú len fyzické osoby, živnostníci, stredne
veľké firmy, ale aj globálne medzinárodné, nadnárodné a zahraničné firmy, developerské spoločnosti,
firmy z oblasti agrobiznisu, ale aj firmy z finančného sektora. UniCredit Bank je členom medzinárodnej
skupiny UniCredit, vedúcej európskej bankovej skupiny so silnými koreňmi v 17 krajinách a s
medzinárodnou sieťou v 50 krajinách celého sveta, kde má takmer 8 170 pobočiek a zamestnáva viac ako
146 600 ľudí (k 30.6.2015). V samotnom regióne strednej a východnej Európy UniCredit spravuje
najväčšiu medzinárodnú bankovú sieť s takmer 3 600 pobočkami (vrátane Poľska). Skupina pôsobí v
Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku,
Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Taliansku, Turecku a na Ukrajine (k 30.6.2015).
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