
  
 

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 
 

Výzva SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej 
komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY 

 
 

 REGISTRÁCIA 
 
Chcem sa uchádzať o finančnú podporu z Fondu SK-NIC, čo mám pre to urobiť? 
Je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom portálu www.darca.sk. Pri registrácii nezabudnite správne 
vyplniť polia Nadačný fond: „SK-NIC“ a Program: „Malé projekty 2021“. Po registrácii Vám príde 
registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link v tele 
mailu sa môžete prihlásiť a vypĺňať formulár žiadosti. Žiadosť je možné poslať iba prostredníctvom 
portálu www.darca.sk.  
 
Už mám vytvorenú registráciu z predchádzajúcich výziev Fondu SK-NIC. Je potrebné sa opätovne 
registrovať, alebo môžem použiť už vytvorené konto?  
Pre každú žiadosť o finančnú podporu je potrebné sa registrovať opäť. 
 
Kto je oprávneným žiadateľom?  
Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby a ostatné 
právnické osoby. Dôležité je, aby oprávnený žiadateľ spĺňal všetky požiadavky uvedené v článku II. Výzvy. 
Uvedené informácie čestným prehlásením potvrdzuje žiadateľ na samostatnom tlačive, ktoré je prílohou 
Výzvy. Vzor čestného vyhlásenia sa nachádza aj na portáli www.darca.sk, po prihlásení sa do svojho 
konta v časti Informácie o programe.  
 

 VÝŠKA PODPORY 
 
Môžem žiadať o podporu v jednej žiadosti viac ako 10 000 EUR?  
Vo Výzve je možné žiadať o finančnú podporu v rozmedzí 2 500 – 10 000 EUR. Všetky žiadosti, v ktorých 
žiadaná suma z Fondu SK-NIC bude nižšia ako 2500 EUR alebo vyššia ako 10 000 EUR, budú v rámci 
formálnej kontroly vylúčené z ďalšieho posudzovania.  
 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY 
 
Do kedy musím vyplniť a odoslať formulár?  
Úplnú žiadosť, ktorá obsahuje všetky požadované náležitosti a prílohy je potrebné odoslať 
prostredníctvom portálu www.darca.sk najneskôr do 15. 07. 2021 do 23:59 hod. Žiadosti doručené po 
tomto termíne nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.  
 
Je možné žiadosť po odoslaní upraviť?  
Žiadosť je možné viackrát po odoslaní upraviť až do momentu uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie 
finančnej podpory. Po úprave je potrebné vždy žiadosť opätovne odoslať (vo formulári na karte 8 na 
konci).  
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V prípade, ak uvediem neúplné informácie, alebo priložím nesprávnu prílohu, budem môcť doplniť 
tieto náležitosti po termíne uzávierky?  
Vo Výzve, v čl. VI. je uvedené, že za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne 
a riadne vypísaný elektronický formulár, pričom všetky polia vo formulári sú povinné (Upozornenie: 
systém Vám umožní odoslať aj neúplnú žiadosť a neskôr ju doplniť). Úplná žiadosť musí obsahovať všetky 
povinné prílohy uvedené vo Výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené a žiadatelia 
nebudú vyzvaní na doplnenie.  
 
Kedy môžem realizovať projekt? 
Žiadateľ môže realizovať projekt až po podpísaní zmluvy. Realizácia projektov môže byť iba v období              
01. 12. 2021 – 30. 11. 2022. Žiadosti, ktoré budú obsahovať termíny začiatku a ukončenia projektu mimo 
uvedeného obdobia budú v rámci formálnej kontroly z ďalšieho posudzovania vylúčené.  
 

 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 
Aké výdavky môžem zahrnúť do rozpočtu projektu?  
V časti rozpočet môžete uviesť všetky výdavky, ktoré priamo súvisia s Vašim projektom a taktiež je ich 
oprávnenosť uvedená v článku V. vo Výzve. Upozorňujeme na to, že náklady na nákup hardvéru môžu 
byť v maximálnej výške 30 % zo žiadanej sumy a náklady na propagáciu vo výške 10 % zo žiadanej sumy. 
Projekty, ktoré budú prekračovať tieto limity, budú v rámci formálnej kontroly vylúčené. Taktiež môžu 
byť náklady na koordinátora projektu v maximálnej výške 1 000 EUR. 
 

 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY 
 
Musím vyplniť všetky polia žiadosti? Pri jednotlivých poliach nie je uvedené, ktoré polia sú povinné.  
Žiadateľ musí vyplniť všetky polia vo formulári. Ak je žiadateľom Právnická osoba vypĺňa všetky polia 
okrem jedného a to je pole Dátum narodenia na karte č. 1 vo formulári. Ak je žiadateľom Fyzická osoba, 
uvádza všetky polia okrem: Dátum vzniku – zápisu organizácie do príslušného registra, Registračné číslo 
z príslušného registra a informácie o štatutárovi právnickej osoby.  
 
Môžem si vybrať viacero oblastí podpory v žiadosti?  
Žiadateľ si musí vybrať iba jednu z oblastí podpory žiadosti.  
 
Aký mám uviesť dátum začatia a ukončenia projektu, keď projekt už začal, prípadne bude trvať po 
termíne, ako uvádzate v časovom harmonograme Výzvy?  
Termín začatia a ukončenia projektu môže byť iba v období, ktoré je uvedené v harmonograme. Žiadosti, 
ktoré budú mať uvedený iný dátum budú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Podporu z Fondu SK-NIC 
získavate iba na obdobie uvedené v žiadosti, ostatné aktivity projektu, ktoré budú pokračovať po jeho 
skončení nie sú predmetom žiadosti.  
 
Stačí, keď uvediem iba jeden merateľný ukazovateľ?  
Vo formulári uvádzame, že je potrebné uviesť aspoň 2 merateľné ukazovatele, preto je potrebné toto 
nastavenie dodržať. V prípade uvedenia iba jedného ukazovateľa to bude vnímané ako nesprávne 
vyplnenie žiadosti a projekt bude z ďalšieho posudzovania vylúčený.  
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
Musí byť čestné vyhlásenie úradne overené? 
Tak ako uvádzame v článku VI. ods. 3 Výzvy, je potrebné predložiť úradne overené čestné vyhlásenie. 
Čestné vyhlásenie následne žiadateľ naskenuje a vloží ako prílohu k žiadosti (vo svojom konte na portáli 
www.darca.sk v časti Náš projekt na karte č. 7 Prílohy). Čestné vyhlásenia, ktoré nebudú úradne overené 
budú z ďalšieho posudzovania vylúčené a žiadatelia nebudú vyzvaní na doplnenie po termíne uzávierky 
prijímania žiadostí. 
Osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje v prípade, ak je čestné vyhlásenie podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečiatkou a je opatrené časovou pečiatkou. 
Čestné vyhlásenie, ktoré nebude podpísané úplnou časovou pečiatkou, úplným podpisom, nebude 
podpísané všetkými oprávnenými osobami, prípadne bude podpísané inou ako oprávnenou osobou, 
bude v rámci formálnej kontroly vylúčené z ďalšieho posudzovania.  
 
 

 KONTAKT 
 
1.  Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: 

Nadácia Pontis  
Pavol Pikla 
tel.: 0905 449 522 (Telefonické konzultácie v dňoch pondelok – štvrtok v čase 09:00 - 15:00 ) 
e-mail: fond-sknic@nadaciapontis.sk 
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