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VÝZVA na predkladanie žiadostí v programe 
 

Impact Lab Inkubátor 2023  
www.impactlab.sk  

 
z projektu č. 101091634, Impact Acceleration of Slovak CSOs (ImpactAS,) výzva CERV-2022-CITIZENS-VALUES, 

financovaného Európskou úniou prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. 
 

 I. ÚČEL, CIEĽ VÝZVY 

Cieľom programu je prostredníctvom finančnej podpory a podpory budovania kapacít vo forme Inkubátora: 

• zvýšiť kapacitu organizácií občianskej spoločnosti (mimovládne neziskové organizácie – MNO) pre 
systémové zmeny – na miestnej a regionálnej úrovni, 

• zvýšiť inovačný potenciál neziskového sektora, 

• zvýšiť kapacitu a schopnosť MNO šíriť vlastné inovatívne prístupy a služby, 

• zvýšiť medzisektorovú a vnútrosektorovú spoluprácu MNO, 

• posilniť potenciál udržateľnosti MNO a zvýšiť ich zameranie na lepšiu diverzifikáciu zdrojov, 

• posilniť organizačnú odolnosť a advokačné schopnosti MNO. 

Účasťou v Impact Lab Inkubátore organizácia získa:  

• pomoc s identifikáciou potrieb, 
• každý týždeň vzdelávacie workshopy zamerané na sledovanie dopadu, finančnú udržateľnosť, 

a organizačnú odolnosť (teória zmeny, fundraising, tvorba biznis plánov, PR, HR a pod.), 
• grant do výšky 20 000 EUR, 
• možnosť sieťovania v rámci spoločných podujatí (Impact Summit). 

Aktivity Impact Lab Inkubátora (analýza potrieb, vzdelávacie školenia) zaberú organizácii približne 50 hodín. 

 II. OBLASTI PODPORY 

 
Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z nasledovných tematických oblastí:  
 
a) Vzdelávanie, 
d) Demokracia a právny štát, 
e)  Ľudské práva a inklúzia. 

V týchto tematických oblastiach hľadáme riešenia zamerané najmä na: 

Vo vzdelávaní: 

• znižovanie vplyvu socio-ekonomických rozdielov na prístup k vzdelávaniu,  
• rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií,  
• adaptácia na digitálne prostredie, 
• podpora aktívneho občianstva. 
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V podpore demokracie a právneho štátu: 

• eliminovanie korupcie,  
• presadzovanie verejnej kontroly a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy, 
• podpora demokratických inštitúcií. 

Ľudské práva a inklúzia: 

• integrácia cudzincov a utečencov do spoločnosti, 

• vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vyčleňovaných skupín (najmä 
v marginalizovaných rómskych komunitách, LGBTI+ ľudí a u mladých znevýhodnených). 

Organizácie sa môžu v rámci predloženého projektu zamerať napríklad na: 

• poskytovanie inovatívnych podporných služieb jednotlivým cieľovým skupinám v jednej z troch 
tematických oblastí, 

• prenos inovatívnych podporných služieb (napr. identifikácia nového modelu a jeho prispôsobenie 
lokálnym podmienkam), 

• spolupráca s verejnými orgánmi na miestnej úrovni, vzdelávacie aktivity, zvyšovanie povedomia o práci 
MNO smerom k verejnému sektoru, 

• zvyšovanie povedomia o dobrej praxi v mimovládnom sektore – zvyšovanie pozitívneho obrazu o 
mimovládnom sektore v podnikateľskom a verejnom sektore, 

• vytváranie koalícií a partnerstiev medzi MNO, nové modely komunikácie, výmeny informácií a budovanie 
partnerstiev s verejným, súkromným a akademickým sektorom na miestnej/regionálnej úrovni a na 
národnej úrovni, 

• vytváranie koalícií a platforiem v rámci jednotlivých tematických oblastí na miestnej/regionálnej úrovni 
so zameraním na systémové zmeny, 

• odborné diskusie na tému tvorby udržateľných sietí občianskych organizácií a ich spoločnom dopade, 

• watchdogová a analytická činnosť zameraná na posilnenie právneho štátu, demokracie a podpory 
ľudských práv, 

• výskum a analýza, vývoj udržateľných príkladov a nástrojov na posilnenie právneho štátu, demokracie, 
podpory ľudských práv a na zlepšenie začlenenia zraniteľných osôb do spoločnosti, 

• presadzovanie/advokovanie smerom k participatívnejšiemu rozhodovaniu pri financovaní občianskej 
spoločnosti na miestnej/regionálnej úrovni. 
 

III. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ 
 
Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť subjekty, ktoré NEBOLI založené za účelom dosahovania 
zisku, konkrétne:  

a) nadácie, 
b) občianske združenia, 
c) neziskové organizácie založené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb. 

 
Oprávnený žiadateľ: 

• nemá predchádzajúce skúsenosti so spravovaním grantov nad 20 000 EUR, 

• funguje najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o grantové financovanie,  

• preukázal aktívnu činnosť v rámci svojho regiónu s rozpoznateľnými výstupmi. 
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Ostatné vlastnosti organizácie zohľadnené pri výbere: 

• nachádza sa v úvodnej fáze vývoja svojho projektu/produktu – aj novo vznikajúci vo fáze nápadu, alebo 
po otestovaní/čiastočnom otestovaní (má nižší stupeň organizačného riadenia a/alebo fundraisingovej 
kapacity),  

• musí mať sídlo a činnosť na Slovensku, 

• považuje sa za malú organizáciu (typicky má do 10 zamestnancov),  

• preferujeme organizácie, ktorých primárny dopad je mimo Bratislavy, 

• spravidla nemá sídlo v Bratislave, pričom organizácie so sídlom v Bratislave nie sú vylúčené,  

• zameriava svoje aktivity na miestny alebo regionálny dosah, 

• rešpektuje základné práva a hodnoty, na ktorých je založená EÚ, 

• nemá žiadne dlhy po lehote splatnosti voči Finančnej správe, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným 
poisťovniam. 

 
IV. CHARAKTERISTIKA VÝZVY 

 
1. Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Pontis  
2. Finančné zabezpečenie: Európska únia prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a 

kultúru (EACEA) 
3. Objem finančných prostriedkov: 500 000 EUR 
4. Výška podpory: min. 10 000 EUR a max 20 000 EUR. Výška podpory môže byť na základe rozhodnutia 

hodnotiacej komisie krátená 
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné 
6. Jedna organizácia môže podať iba jednu žiadosť 
 

V. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY 
 

2. 2. 2023 Vyhlásenie výzvy 

9. 2. 2023 (15:00 h) Informačný webinár 

24. 2., 10. 3. a 24. 3. 2023  

(10:00 – 12:00 h) 

Individuálne/skupinové konzultácie (technická podpora, je potrebné 
dohodnúť konkrétny čas konzultácie s programovou manažérkou) 

2. 4. 2023 (23:55 h) Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory  

Apríl 2023 
Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov (24. 4. 
2023) 

Máj – Jún 2023 
Realizácia Inkubátora (spoločné vzdelávacie workshopy 
a konzultácie: 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6. a 8. 6. 2023) 

1. 5. 2023 – 29. 2. 2024 Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov 

15. 3. 2024 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie 
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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) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory, 
c) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení 

všetkých požadovaných podmienok. 
 

2. Oprávnené výdavky: 
 

a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu:  

• personálne výdavky – zamestnanci, fyzické osoby na základe mandátnej zmluvy, prípadne inej 
obdobnej zmluvy, dobrovoľníci (podľa jednotkovej sadzby EÚ),  

• cestovné a stravné, 

• nákup tovaru/prác/služieb, 
b) výdavky, ktoré vznikli v období uvedenom v článku V. tejto výzvy sa nesmú navzájom prekrývať s 

výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy 
podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom, 

c) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), 
efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť 
pre realizáciu činností projektu). 

 
3. Neoprávnené výdavky: 

 
a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku V. tejto výzvy, 
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, 
c) nákup alkoholu a tabakových výrobkov, 
d) subdodávky, 
e) reťazenie grantu (subgranting), 
f) DPH ak je oprávnený žiadateľ platcom DPH a môže si uplatniť odpočet DPH na vstupe, 
g) nepeňažné príspevky, 
h) návratnosť kapitálu alebo dividend, 
i) dlhy vrátane poplatkov, budúce straty alebo dlhy, dlžné úroky, kurzové straty, bankové poplatky, 

pokuty a penále, 
j) nadmerné alebo nehospodárne výdavky. 

 
4. Povolené čerpanie grantu a použitie finančnej podpory:  

 
a) použitie finančnej podpory je možné od 1. 5. 2023, 
b) ukončenie čerpania: do 29. 2. 2024. 
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VII. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY 
 
Pre zapojenie sa do výzvy je potrebné: 

• registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Impact Lab, program: Impact Lab Inkubátor 2023)  

• vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk s povinnými prílohami:  
o podpísané Čestné vyhlásenie ako záväzok predchádzať, zmierňovať, odhaľovať, oznamovať a 

napravovať podozrivé alebo skutočné riziká poškodenia dobrej povesti, porušovanie hodnôt 
EÚ alebo propagovanie alebo zapájanie sa do činností, ktoré sú v rozpore s hodnotami EÚ 
(vyhlásenie nájdete vo vašej žiadosti v časti Informácie o programe), 

o platné stanovy, nadačnú listinu alebo obdobný dokument oprávneného žiadateľa, 
o výročnú správu alebo správu o činnosti za rok 2022 (môže obsahovať screenshoty z webovej 

stránky a/alebo sociálnych sietí pre preukázanie výstupov)  
o účtovnú závierku za posledný uzatvorený finančný rok (2022 alebo 2021).  

• Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať do systému darca.sk 
https://www.youtube.com/watch?v=PyU-TQ49NXw, a postup, ako vyplniť žiadosť o podporu 
https://www.youtube.com/watch?v=vYCnzxlDPXQ&t=1s 

 
 

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) predložené informácie poukážu na riziká pri realizácii projektu, 
g) vytvárajú predpoklad, že poskytnutie podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti bude v rozpore 

s právnymi predpismi, hodnotami EÚ alebo Etickým kódexom Nadácie Pontis. 
 

2. Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory 
príslušným hodnotiteľom na hodnotenie, pričom informuje žiadateľov o (ne)postúpení ich žiadostí do 
hodnotenia do 10 dní od uzávierky prijímania žiadostí prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. 
notifikačnej správy na zadaný e-mail. 

3. Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií:  

 

1. 

Realizovateľnosť (kvalita) ponúkaného riešenia:  
1. Je projekt prospešný pre cieľovú skupinu? 
2. Je projekt tematicky zameraný na oblasť výzvy? 
3. Má projekt jasne definované ciele a sú s nimi spojené aktivity projektu? 
4. Existuje priame prepojenie medzi aktivitami a cieľmi projektu? 
5. Sú ciele jasné a merateľné? 

30 bodov 

2. 
Potenciál pozitívneho dopadu: 
6. Do akej miery je prístup založený na overených skúsenostiach? 
7. Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbávaný a riešiteľný? 

20 bodov 

3. 
Potenciál škálovania: 
8. Aký je odhadovaný počet dotknutých príjemcov? 

20 bodov 
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9. Aký je predpoklad, že cieľová skupina dokáže absorbovať/aplikovať prístup? 
10. Aký je predpoklad záujmu cieľovej skupiny o šírenie/škálovanie prístupu? 

4. 

Inovácia: 
11. Používajú sa v projekte inovatívne prístupy alebo sú výsledkom projektu 

inovatívne produkty alebo služby? 
12. Je projekt a/alebo jeho riešenie unikátne/originálne v slovenských 

podmienkach? 

20 bodov 

5. 
Naliehavosť riešenia: 
13. Do akej miery je projekt relevantný pre súčasnú sociálno-ekonomickú a 

spoločenskú situáciu? 

10 bodov 

 

Max. počet bodov získaných hodnotením: 100  

Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na 
www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí 
Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní 
zmluvy o finančnej podpore a 30 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy (finančná 
správa, report aktivít a kapacity building report) a po jej akceptácii Nadáciou Pontis.  
 

 
IX. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY 

 
Žiadateľ, s ktorým Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu, je povinný vykonať vyúčtovanie podpory 
prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk. Zároveň je povinný zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou, 
na adresu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. 
 
Výdavky projektu je možné financovať formou paušálnej sadzby (jednou z nižšie uvedených foriem):  

1. Finančné príspevky na ostatné výdavky projektu financované formou paušálnej sadzby sa stanovujú vo výške 
40 % zo súčtu oprávnených personálnych nákladov (s výnimkou dobrovoľníkov). Pri aplikácii uvedenej 
paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórii výdavkov. Výdavky musia 
súvisieť s realizáciou projektu (t. j. vrátane primeraného podielu na režijných nákladoch). Preukazovanie 
výdavkov faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi sa na výdavky vykazované prostredníctvom paušálnej 
sadzby nevzťahuje. Uplatnenie paušálnej sadzby na financovanie výdavkov neoslobodzuje užívateľa od 
povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EK. 

2. Nepriame náklady sa stanovujú vo výške 15 % zo súčtu priamych projektových nákladov. Nepriame výdavky 
sú tie, ktoré nie je možné priamo priradiť k projektu, typicky tzv. prevádzková réžia alebo administratívne 
náklady, ako nájom a energie, komunikačné náklady, údržba, kancelárske potreby a mzdové výdavky 
obslužného personálu alebo externe dodávané obslužné služby (napr. vedenie účtovníctva, právne 
poradenstvo, opravy a údržba). Nepriame výdavky sú oprávnenými v prípade, že sú nevyhnutné a vychádzajú 
zo skutočne vzniknutých priamych oprávnených výdavkov. 

Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory je:  

• úplne vyplnený formulár záverečnej správy prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,  

• kópie dokladov: faktúry a dodacie listy, pokladničné bloky, zmluvy, výkazy práce, výpisy z účtu prijímateľa o 
úhrade alebo výdavkové pokladničné doklady (nie pohyby na účte, nie potvrdenia o platbe, nie reporty)..., 
preukazujúce použitie finančnej podpory, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a 
jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. 

 

mailto:radana.descikova@nadaciapontis.sk
http://www.darca.sk/
http://www.darca.sk/
http://www.darca.sk/


 

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: 
Nadácia Pontis, Eva Mikolajczyková, eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, 0917 429 981      

 

Termín na vykonanie vyúčtovania bude dohodnutý v zmluve o poskytnutí grantu. Ak prijímateľ nepredloží 
vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí grantu, budú všetky poskytnuté finančné 
prostriedky považované za použité neoprávnene. 
 
 

X. OSTATNÉ INFORMÁCIE 
 
1. Vyhlasovateľ výzvy si vzhľadom na okolnosti vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto výzvy. 
 
2. Granty a vzdelávanie občianskych organizácií v téme podpory demokracie a transparentnosti spolufinancuje 
Fond pre transparentné Slovensko. Fond vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem v roku 2012, firmy 
svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú ku kontrole 
dodržiavania zákonov či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. 
 
3. Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: 

Nadácia Pontis  
Eva Mikolajczyková 
Email: eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk  
Telefón: 0917 429 981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 
 
 

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a 
nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a 

kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá. 
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