Nadácia mesta Bratislavy
Často kladené otázky – Grantový program KULTÚRA
Na aké aktivity si môžem podať žiadosť o grant?
Žiadosť o grant je možné si podať v oblasti:
1.TVORBA A UVEDENIE DIELA: Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a prvé uvedenie
diela, vrátane reprízy. Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia
a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia, príp. realizujú odbornú činnosť.
Podporené môžu byť aj sprievodné aktivity a výstupy viažuce sa na vznik a uvedenie diela. Do
tejto kategórie spadajú všetky žánre umeleckej tvorby – divadlo, tanec, hudba, vizuálne
umenie, literatúra, audiovízia, medziodborové aktivity. Podpora je tiež určená na realizáciu
výskumných projektov a odbornú kritickú reflexiu, ktorých výsledkom je dielo.
2. KULTÚRNE PODUJATIA: Podpora je určená pre široké spektrum kultúrnych podujatí –
festivalov, koncertov, výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií,
workshopov, seminárov a pod.. Podpora nie je určená na aktivity komunitného charakteru (ich
podpora bude umožnená v samostatnom programe).
3. CELOROČNÁ ČINNOSŤ KULTÚRNYCH CENTIER: Podpora je určená pre etablované
nekomerčné kultúrne centrá, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti kultúry a majú
multidisciplinárne zameranie. Podpora je určená na celoročnú činnosť centier, tak na podporu
programovej skladby, ako aj na podporu prevádzkových a mzdových nákladov. Do tejto
kategórie nespadajú komunitné centrá (ich podpora bude umožnená v samostatnom
programe), ani priestory, ktoré síce ponúkajú rôzny kultúrny program, ale primárne slúžia
jednému žánru (napr. divadlá).
Bližšie informácie nájdete priamo v grantových podmienkach grantového programu kultúra
na webovej stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy.
Aký maximálny počet žiadostí o grant si môžem podať?
Maximálny počet žiadostí o grant vo vyhlásenej výzve sú 3, pričom v kategórii kultúrnych
centier je možné si podať len 1 žiadosť.
Dá sa preniesť realizácia projektu do ďalšieho roka?
Nie. Projekt musí byť zrealizovaný v termíne do 15.12.2020. Podporená organizácia musí
predložiť nadácii záverečnú správu o realizácii projektu vrátane detailného vyúčtovania
prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je potrebný zaslať elektronicky a zároveň aj
písomne podpísaný do 60 dní od ukončenia projektu, najneskôr však do 31.12.2020.
Môžem hradiť finančné prostriedky aj prostredníctvom iného čísla účtu, než na ktorý mi bol
grant poskytnutý?
Nie. Finančné prostriedky je potrebné hradiť z toho čísla účtu, na ktorý bola pridelená dotácia
o poskytnutí grantu, preto je potrebné v žiadosti o poskytnutie grantu uviesť to číslo účtu,
ktoré chcete, aby bolo uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.
Počítajú sa pridelené prostriedky na podporu z kultúry do de minimis?
Nie nezapočítavajú.
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Je nejaký elektronický materiál k vyplneniu žiadosti alebo iná forma, ktorá by mohla odkázať
na správne miesto, aby bolo možné žiadosť podať?
Ak si na stránke: https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy kliknete „VÝZVA
SPUSTENÁ“, dostanete sa na grantové podmienky. Po ich naštudovaní sa dostanete na link,
prostredníctvom ktorého sa registrujete a následne podáte žiadosť prostredníctvom
elektronického formulára.
Pri podávaní žiadosti treba dať pozor na to, akú kategóriu žiadateľa si zvolíte. Oprávnenými
žiadateľmi sú: občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie,
fyzické osoby – podnikatelia / SZČO / slobodní umelci, akciové spoločnosti, s.r.o., ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na
území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.
Aké organizácie budú prioritne podporené?
V zmysle cieľov programu platí, že budú priorite podporené organizácie, ktoré:
1. reflektujú vo svojich aktivitách a tvorbe výzvy a problémy súčasnej mestskej spoločnosti a
udržateľného rozvoja (napr. klimatická kríza, budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností,
ochrana a podpora kultúrnej diverzity, interkultúrneho dialógu, sloboda vyjadrenia, rovnosť
príležitostí a pod.),
2. vytvárajú podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry prostredníctvom práce so
špecifickými cieľovými skupinami, vylúčenými komunitami, realizujú aktivity scitlivujúce
verejnosť, zameriavajú sa na kultúru znevýhodnených jednotlivcov a skupín a pod.,
3. prekračujú tradične zaužívané postupy, zameriavajú sa na experiment a kultúrne inovácie,
experimentujú s novými formami zapájania publika a jeho vzdelávania.
Tieto očakávania budú premietnuté do kritérií hodnotenia projektov (20% max. bodového
zisku). Kľúčovým kritériom naďalej ostáva kvalita žiadateľa a projektu. Projekty bude hodnotiť
odborná hodnotiaca komisia, ktorá odporučí, či projekt podporí bez výhrad, s podmienkou
alebo navrhne nepodporiť ho. V prípade odporúčania navrhne konkrétnu výšku grantu
Správnej rade nadácie, ktorá vykoná konečné rozhodnutie o podpore projektu.
V povinných prílohách je potrebné pripojiť kópiu zakladacej listiny a kópiu dokladu o
menovaní štatutárneho zástupcu. Keďže pri niektorých právnych formách žiadateľa je to
uvedené na tom istom výpise, stačí to v tlačenej podobe poslať len v jednej kópii? Plus, keď
za tú istú organizáciu podávame dve žiadosti, je to potrebné odovzdávať prílohy znovu alebo
stačí len raz?
Vzhľadom k aktuálnej situácii na Slovensku ohľadom koronavírusu – ochorenia Covid-19,
Nadácia mesta Bratislavy s účinnosťou od 20.3.2020 upravila podmienky na zasielanie žiadostí,
a to tak, že všetci žiadatelia, ktorí odošlú elektronický formulár žiadosti so všetkými povinnými
prílohami prostredníctvom systému e-grant, nemusia jeho tlačenú verziu zasielať poštou, či
podať na podateľňu mesta. V prípade, ak je kópia zakladacej listiny a kópia dokladu o
menovaní štatutárneho zástupcu – v tom istom dokumente, ten istý dokument je potrebný
nahrať do elektronického systému, nakoľko bez nahrania súboru Vás systém ďalej nepustí.
Doklad o vedení účtu je potrebný originál alebo vám stačí kópia?
Stačí elektronická kópia, pričom doklady musia byť k podaniu žiadosti platné. V prípade zmien
je potrebné ihneď túto zmenu nahlásiť programovému koordinátorovi grantového programu.
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Chcel by som sa opýtať na geografické zameranie výzvy a uistiť sa, či má pre nás zmysel
uchádzať sa o podporu. Zastupujem organizáciu, ktorá má sídlo a pôsobí v Bratislave, ale
samotný festival sa koná mimo Bratislavy. Drvivá väčšina návštevníkov však prichádza
práve z Bratislavy, kde si vytvoril divácku základňu. Samotný festival je prehliadkou
zahraničných profesionálnych umeleckých súborov a je vhodný ako celodenný výlet pre
rodiny s deťmi, ale aj pre náročnejšieho divadelného diváka.
Grantové výzvy v jednotlivých kategóriách sú zamerané na organizácie, ktoré majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.
Technicky to teda možné je, ale treba brať do úvahy hlavný zámer grantového programu,
ktorým je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta Bratislava a využitie kultúrneho
potenciálu kumulovaného na jeho území. To môže zavážiť pri hodnotení projektu a rozhodnutí
o jeho podporení / nepodporení.
Je potrebné mať pre dotáciu zriadený samostatný účet, na ktorom by boli prostriedky od
mesta alebo nie?
Nie netreba, je potrebné však uviesť do žiadosti také číslo účtu, ktoré bude v prípade
poskytnutia dotácie uvedené aj v zmluve. V prípade poskytnutia a prijatia dotácie, budú platby
akceptované len tie, ktoré budú hradené z čísla účtu, na ktorý ste dotáciu dostali.
Môžeme sa ako cirkevná organizácia uchádzať o kultúrny grant z Nadácie mesta Bratislavy?
Nie. Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti
kultúry: občianske združenia, neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry, nadácie,
neinvestičné fondy, fyzické osoby – podnikatelia, živnostníci, slobodný umelci, akciové
spoločnosti. Cieľovými skupinami sú nezriaďované kultúrne subjekty pôsobiace v Bratislave,
ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú
činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.
Nikde sa nepíše, že nebudú podporené organizácie zriaďované mestskou časťou. Môžeme si
podať projekt ako mestská časť?
Nie. Grantové podmienky určujú oprávnených žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové
organizácie pôsobiace v oblasti kultúry: občianske združenia, neziskové organizácie pôsobiace
v oblasti kultúry, nadácie, neinvestičné fondy, fyzické osoby – podnikatelia, živnostníci,
slobodný umelci, akciové spoločnosti, s.r.o. Subjekty verejnej správy, ani nimi zriaďované
subjekty sa nemôžu uchádzať o podporu v tomto grantovom programe.
Je možné, aby žiadosť o grant podalo občianske združenie, ktoré organizuje festival s
príspevkovou organizáciou?
Áno, môže. V popise projektu je potrebné uviesť, s akou príspevkovou organizáciou.
Kto môže žiadať o grant v oblasti „celoročná činnosť kultúrnych centier?
Podpora je určená pre etablované nekomerčné kultúrne centrá, ktoré dlhodobo pôsobia v
oblasti kultúry a majú multidisciplinárne zameranie. Podpora je určená na celoročnú činnosť
centier, tak na podporu programovej skladby, ako aj na podporu prevádzkových a mzdových
nákladov. Do tejto kategórie nespadajú komunitné centrá (ich podpora bude umožnená v
samostatnom programe), ani priestory, ktoré síce ponúkajú rôzny kultúrny program, ale
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primárne slúžia jednému žánru (napr. divadlá). Je potrebné tiež uviesť, že nemôžete spadať do
kategórie komunitných centier, nakoľko na tie, bude výzva zverejnená koncom apríla.
Aké je potrebné spolufinancovanie projektu? % sa počítajú z celkových nákladov projektu
alebo z poskytnutej dotácie?
V kategórii 1. TVORBA A UVEDENIE a v kategórii 2. KULTÚRNE PODUJATIA je potrebné 10%
spolufinancovanie, v kategórii 3. CELOROČNÁ ČINNOSŤ KULTÚRNYCH CENTIER je potrebné
20% spolufinancovanie. Výška spolufinancovania sa počíta nie z celkového rozpočtu, ale z
požadovanej výšky o poskytnutí grantu.
Vo výzve uvádzate, že Hlavné mesto SR Bratislava vyhlási v priebehu roka samostatný
program „Strategická podpora podujatí“ určený pre veľké kultúrne podujatia konajúce sa v
Bratislave, kde bude možné získať od 20.000 eur do 50.000 eur na projekt. Ako mám
postupovať ak som organizátorom veľkého podujatia? Mám počkať na výzvu, alebo môžem
podať žiadosť aj do tohto grantového programu?
Nakoľko podmienky výzvy, ktorú pripravuje hlavné mesto zatiaľ nie sú zverejnené, môže
nastať situácia, že Vaše podujatia nebude spadať do priorít podpory. Preto odporúčame podať
si žiadosť v grantovom programe KULTÚRA, pričom podanie žiadosti na rovnaký projekt do
oboch výziev bude umožnené. Rovnako bude možné, v prípade, že sa na tom komisia
uznesenie, získať podporu z oboch programov.
Aké opatrenia máme prijať pri organizovaní kultúrneho podujatia v súvislosti s prevenciou
šírenia koronavírusu Covid-19?
Je potrebné, aby ste ako organizátor podujatia zvážili konanie podujatia v týchto mesiacoch,
rovnako treba rešpektovať všetky nariadenia, ktoré sa týkajú príp. rušenia verejných podujatí
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva, Hlavný
hygienik SR), ako aj odporúčania Hlavného mesta SR Bratislava. Prípadný posun termínu
projektu po schválení žiadosti vzhľadom k tejto situácii bude možný, avšak naďalej platí, že
projekt treba realizovať a financie minúť ešte v tomto roku do 15.12.2020.
Aké kultúrne centrá bude Nadácia mesta podporovať?
Ide nám o udržateľnosť fyzických kultúrnych centier, s pracovníkmi a organizačnou štruktúrou,
pravidelným mesačným multižánrovým programom a podobne. Podpora pôjde prednostne na
podporu pre etablované nekomerčné kultúrne centrá, ktoré dlhodobo pôsobia v Bratislave.
Vzhľadom na obmedzené prostriedky v tejto oblasti, bude podpora smerovať k tým
organizáciám, ktoré definíciu centra napĺňajú absolútne. Odborná hodnotiaca komisia posúdi,
či projekt navrhne podporiť alebo nepodporiť, pričom definitívne rozhodnutie má Správna
rada nadácie.
Môžem si podať žiadosť o grant ako fyzická osoba?
Nie, fyzické osoby – jednotlivci si nemôžu podať žiadosť o grant. Žiadosť si môžu podať
občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, fyzické osoby –
podnikatelia / SZČO / slobodní umelci, akciové spoločnosti, s.r.o.
Idem si podať žiadosť o grant ako slobodný umelec. Aké povinné prílohy sú potrebné?
Čestné prehlásenie, doklad o vedení čísla účtu, kópia dokladu o pridelení čísla DIČ.
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Vzťahuje sa aj na slobodného umelca 10% spoluúčasť?
Áno.
Ako prebieha vyúčtovanie, v prípade slobodného umelca? Vyžadujú sa vecné výstupy alebo
kompletné vyúčtovanie? ak pôjde o klasické vyúčtovanie, čo k nemu treba prosím? a čo má
byť jeho súčasťou?
Súčasťou záverečného zúčtovania je vypracovanie záverečnej správy prostredníctvom
elektronického formulára, prezentácia Nadácie mesta Bratislavy prostredníctvom
umiestnením loga Hlavného mesta SR ako podporovateľa projektu a samozrejme uvedenie
diela. Vyúčtovanie sa dokladuje účtovnými dokladmi.
Môžem si podať ako slobodný umelec žiadosti na 3 projekty?
Áno.
Podávam viac žiadostí, stačí ak požadované dokumenty priložím v origináli iba k jednej a
ostatné v kópiách?
Vzhľadom k tomu, že sa fyzické podávanie žiadostí dňa 20.3.2020 zrušilo, povinné prílohy nie
je potrebné posielať, ale sú potrebné nahrať prostredníctvom systému e-grant. Ku každej
žiadosti je nahratie povinných príloh potrebné, nakoľko bez nahratia do systému sa žiadosť
nebude vedieť odoslať. Môžu sa nahrávať i kópie, pričom doklady musia byť k podaniu žiadosti
platné. V prípade zmien je potrebné ihneď túto zmenu nahlásiť programovému koordinátorovi
grantového programu.
Požadujete kópiu stanov prip. štatútu organizácie a kópiu dokladu o menovaní štatutárneho
zástupcu. Žiadosť podávam ako s.r.o., ktorá vznikla zakladateľskou listinou jediného
spoločníka (ktorým som ja), nemáme štatút ani stanovy (zákon to nevyžaduje). Domnievam
sa, že by mal postačiť výpis z Obchodného registra, podobne ako pri žiadostiach do iných
organizácií. Domnievam sa správne?
Áno. Keďže je táto informácia uvedená v jednom a v tom istom výpise, do elektronického
formulára nahrávate to isté.
Do 1. polroka mi spadajú 2 koncerty, o ktorých preložení na 2. polrok aktuálne rokujem, ale
kým nemám nové termíny (závisí to od umeleckých agentúr a dotknutých umelcov, ktorí túto
problematiku aktuálne riešia s viacerými usporiadateľmi), tak ich ani neviem konkretizovať,
preto momentálne pracujem s pôvodnými termínmi. Keby som dostal podporu na niektorý z
koncertov a dodatočne by som zmenil z aktuálnych dôvodov termín, neprišiel by som o
podporu?
Nie, neprišiel. Vzhľadom k danej situácii , bude možné zmeniť termín , len nás budete musieť
po schválení grantu o zmenenom termíne včas informovať.
Ako je to so započítaním nákladov ku koncertu, ktoré vzniknú pred prípadným schválením
podpory?
Projekt nemôže byť ukončený pred podaním žiadosti. Náklady v prípade schválenej podpory
bude možné refundovať, pričom náklady musia byť v roku, v ktorom podávate žiadosť o
podporu.
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Mohli by ste mi prosím dať vedieť, či ako potvrdenie o vedení účtu postačí elektronický výpis
z účtu z posledného mesiaca?
Potvrdenie o vedení účtu môže byť aj ako elektronický výpis z účtu, musí byť na ňom však jasne
vidieť, že sa jedná o organizáciu, ktorá je žiadateľom.

Dôležité!
S platnosťou od 20.03.2020 rušíme fyzické podávanie žiadostí o poskytnutie
grantu. Znamená to, že VŠETCI žiadatelia, ktorí vyplnia/vyplnili a odošlú/odoslali formulár
žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami prostredníctvom systému e-grant, nemusia
jeho tlačenú verziu zasielať poštou, či podať na podateľňu mesta.
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