VÝZVA KTO POMÔŽE UKRAJINE
I. ÚČEL, CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy je pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko alebo ľuďom na Ukrajine
prostredníctvom humanitárnej pomoci.

II. OBLASTI PODPORY
Donio n.f. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie projektov zameraných na:
Pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine alebo prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR v súvislosti s ich
ohrozením vojnou a to výlučne v súvislosti so zabezpečenie ochrany ich ľudských práv, poskytnutí
nevyhnutných potrieb a pomoci. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej
pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu
k vzdelaniu, bývaniu, práci a iným ľudským potrebám bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo,
národnosť, sexuálnu orientáciu či iné kritéria.

III. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
Organizácie registrované v SR v jednej z nasledovných kategórií:
a)
občianske združenia 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)
organizácia registrovaná podľa Zákona c. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s
medzinárodným prvkom;
e)
združenie právnických osôb podľa zákona c. 40/1964 Zb.
f)
Slovenský Červený kríž podľa Zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži.
g)
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné
združenia, mestá a obce, cirkvi a náboženské spoločnosti, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

IV. CHARAKTERISTIKA VÝZVY
1. Vyhlasovateľ výzvy: Donio n.f.
2. Finančné zabezpečenie: kampaň Kto pomôže Ukrajine realizovaná cez Donio n.f.
3. Objem finančných prostriedkov: 1 000 000 € v 1. kole, kampaň ešte stále trvá, v prípade dostatku
finančných zdrojov budú vyhlásené aj ďalšie kolá
4. Výška podpory:
a. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 25 000,- EUR
b. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 100 000,- EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.
Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis, Marek Richter, tel.: 0918 595 999, Pavol Pikla, tel.: 0905 449 522
e-mail: kpu@nadaciapontis.sk

V. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY
15. 03. 2022

Vyhlásenie Výzvy Kto pomôže Ukrajine

22. 03. 2022 do 23:59 h

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
v 1. kole (žiadosti prijaté po tomto termíne budú zaradené do
príp. ďalších kôl)

23.03.2022 – 30.03.2022

Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

Od 01.04.2022

Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv
o poskytnutí finančnej podpory s Donio n.f.

VI. PODMIENKY POSKYTNUTIA A POVOLENÉ ČERPANIE GRANTU
1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených
výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj
v zmluve o poskytnutí podpory,
b) oprávnené náklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky a Ukrajiny,
c) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
d) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Donio n.f. a po splnení
všetkých požadovaných podmienok.
2. Oprávnené výdavky:
a) Priame náklady - cena tovarov, služieb poskytovaných ľuďom z Ukrajiny (potraviny, materiálna
pomoc, psychologické, právne, sociálne poradenstvo....),
b) služby priamo spojené s projektom (preprava ľudí, prenájom miest pre sklad humanitárnej
pomoci, informačné materiály…),
c) cestovné, stravné, ubytovacie náklady personálu (vrátane dobrovoľníkov),
d) personálne zabezpečenie projektu (vrátane dobrovoľníkov),
e) nepriame náklady - režijné výdavky organizácie - podiel na nákladoch, ktoré nesúvisia priamo s
realizáciou projektu v max. výške 15 % celkového rozpočtu (majú pokryť časť výdavkov
organizácie - napr. na vedenie účtovníctva, prenájom kancelárii, internet, mobilné telefóny,
ostatné personálne zabezpečenie organizácie...)
3. Podpora sa nesmie použiť za účelom úhrady, resp. refundácie najmä nasledovných výdavkov:
a) realizácia politických aktivít,
b) úhrada vojenského materiálu (napr. kevlarové vesty, štíty, termovíziu a pod.),
c) splácania úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného
príslušenstva pohľadávky,
d) splácania leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
e) úhrady akýchkoľvek daní s výnimkou DPH pri nákupe tovaru alebo služieb pre účely projektu,
f) úhrady výdavkov na kúpu pozemkov, iných nehnuteľností vrátane výdavkov na ich
rekonštrukciu.
Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis, Marek Richter, tel.: 0918 595 999, Pavol Pikla, tel.: 0905 449 522
e-mail: kpu@nadaciapontis.sk

4. Povolené čerpanie grantu:
a) začiatok čerpania: použitie finančnej podpory je možné od 24.2.2022, tj. pred podpisom zmluvy
s Donio n.f.
b) ukončenie čerpania: najneskôr rok od podpisu zmluvy

VII. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY
1. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára
umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné vyplniť
ako Nadačný fond „Donio n.f.“ a v časti Program „Kto pomôže Ukrajine“. Po registrácii Vám príde
registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link
v tele mailu sa môžete prihlásiť.
2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:
a) vypísané všetky polia elektronického formulára umiestneného na www.darca.sk,
b) povinné prílohy.
3. Povinné prílohy:
a) predná stranu výpisu banky, nie staršieho ako 30 dní (stačí z internet bankingu),
b) dokument, ktorý upravuje činnosť organizácie a jej vnútorné pomery, vrátane všetkých dodatkov
(podľa právnej formy - stanovy, zakladateľská listina, štatút, nadačná listina..., vrátane potvrdenia,
že dokumenty boli predložené registrujúcemu subjektu – vyznačenie pečiatky na stanovách...).
4. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.darca.sk, v časti
prílohy.
5. 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 aj všetky povinné prílohy
uvedené vo Výzve.

VIII. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY
1. Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia môže vylúčiť žiadosti,
ktoré:
a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
b) boli podané v rozpore s výzvou,
c) boli podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
d) neobsahujú povinné prílohy,
e) obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku VI. ods. 3 Výzvy,
f) kde požadovaná suma na nepriame náklady projektu presiahne 15% z celkovej požadovanej
sumy na projekt,
g) odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti
budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto Podpory bude
v rozpore s pravidlami portálu Donio alebo dobrými mravmi.

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis, Marek Richter, tel.: 0918 595 999, Pavol Pikla, tel.: 0905 449 522
e-mail: kpu@nadaciapontis.sk

2. Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej
podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie.
3. Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako:
a) aktuálnosť a relevantnosť navrhovaných aktivít a materiálnej pomoci,
b) hospodárnosť a účelnosť,
c) spolupráca (koordinácia aktivít a hľadanie spôsobov spájania síl) s inými aktérmi poskytujúcimi
pomoc bude vyhodnocovaná ako podporné kritérium
4. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom
konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.
5.

S úspešnými žiadateľmi uzatvorí Donio n.f. zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Podpora bude
vyplatená v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a 10 % sumy
formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

IX. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY
1. Žiadateľ, s ktorým Donio n.f. uzatvorí zmluvu o poskytnutí finančnej podpory, je povinný vykonať
vyúčtovanie podpory prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk.
2. Žiadateľ nie je povinný nahrávať a zasielať kópie dokladov, avšak v zmluve o poskytnutí finančnej
podpory sa zaväzuje viesť účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
archivovať účtovné a daňové doklady, ktoré súvisia s projektom počas celej doby archivácie a v
súlade s postupmi vyplývajúcimi z právnych predpisov a usmernení príslušných daňových orgánov
a v prípade dodatočného vyžiadania ich predložiť za účelom kontroly či príjemca dodržal podmienky
zmluvy.
3. Termín na vykonanie vyúčtovania (v rámci zaslania záverečnej správy o projekte) bude dohodnutý
v zmluve o poskytnutí finančnej podpory.

X. OSTATNÉ INFORMÁCIE
1. Vyhlasovateľ výzvy si vzhľadom na okolnosti vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto výzvy.
2. Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis
Marek Richter, tel.: 0918 595 999
Pavol Pikla, tel.: 0905 449 522
e-mail: kpu@nadaciapontis.sk

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis, Marek Richter, tel.: 0918 595 999, Pavol Pikla, tel.: 0905 449 522
e-mail: kpu@nadaciapontis.sk

