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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2020 

 

  Mestského zastupiteľstva v Žiline  schvaľuje  

 

I. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa bude minimálne 

30% zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 

15% môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce. 

II. Toto uznesenie sa netýka žiadosti o inštitucionálnu  podporu 

 

   DÔVODOVÁ SPRÁVA 

     Finančná spoluúčasť  na projektoch v rámci grantového systému mesta je v súčasnosti vo 

výške 30%, čo je  hlavne pre  menšie mimovládne organizácie často vysoko náročné.      

Žiadatelia môžu žiadať o príspevok na jeden projekt minimálne 350,- € a maximálne 2 500,- €. 

Mesto poskytne v súčasnosti na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných 

prostriedkov z celkových nákladov na projekt, maximálne však 2 500,- €.  Zo schváleného 

príspevku dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr 

do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane 

predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.  Pri schválenej maximálnej sume 

2500,-€ má žiadateľ  spoluúčasť 750,-€. Vzhľadom na to, že   30% schválenej sumy                          

( čo v tomto prípade predstavuje 750,-€)  dostanú žiadatelia až po vyúčtovaní projektu , musí 

žiadateľ disponovať minimálne sumou 1500€. Pre malé neziskové organizácie  je to reálny 

problém. 

            Ľudia, ktorí žiadajú o podporu,  participujú na znižovaní nákladov pri realizácii daných 

projektov už hodinami svojej dobrovoľníckej   práce. Vo svojich projektoch spájajú ľudí, 

pomáhajú slabším sociálnym skupinám, zapájajú obyvateľov do tvorby  a starostlivosti o svoje 

okolie, chránia životné prostredie, vzdelávajú obyvateľov, vedú ich k aktívnemu životu 

a podobne.       

     Kombináciou finančnej a dobrovoľníckej spoluúčasti,   bude grantový systém prístupnejší 

viacerým oprávneným žiadateľom,  ktorí nedisponujú finančným kapitálom. Budú mať 

možnosť uchádzať o finančnú podporu  a realizovať  prospešné aktivity.  
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Materiál bol odporúčaný všetkými komisiami v ktorých bol prerokovaný. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. Materiál  nebude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina. 


