
 

POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV  
 
ZMLUVA 
 

 Zmluva sa podpisuje po schválení grantovou komisiou / kanceláriou a pred realizáciou projektu.  

 Zmluva sa vyhotovuje v troch origináloch ( 1x pre žiadateľa, 2x pre nadáciu).  

 Ak je predkladateľom žiadosti osoba iná, ako je štatutár organizácie, na zmluve musia byť podpisy 
oboch osôb, to znamená osoby zodpovednej za projekt aj štatutára.   

 V prípade, ak žiadosť podáva nový subjekt, predloží splnomocnenie (nemusí byť notársky overené) 
štatutára o tom, kto je oprávnený konať v mene organizácie. 

 Subjekt, ktorý je nadáciou podporený prvý krát, dokladuje aj kópie dokumentov – registrácia 
organizácie a stanovy / štatút organizácie / Potvrdenie o pridelení IČO / Potvrdenie o zriadení účtu / 
Potvrdenie o štatutárovi. 

 
VYÚČTOVANIE 
 
Doklady k vyúčtovaniu (faktúry, pokladničné bloky) 

 musia mať dátum v rozmedzí realizácie projektu (od dátumu podpísania zmluvy po dobu konca 6 
mesiacov, príp. ako je uvedené v zmluve) 

 musia byť dostatočne viditeľné (v prípade, že sú slabo čitateľné, treba ich najskôr odfotiť a priložiť aj 
kópie) 

 musia byť totožné s účelom použitia na žiadosti 

 súčasťou dokladov je i výpis z banky alebo výdavkový doklad o ich úhrade 

 fotodokumentácia z projektu, t. j. min. 5 kvalitných fotiek na účely medializácie projektu a 2 fotky 
s logom nadácie 

 súhlas so spracúvaním osobných údajov – je potvrdený podpisom v Žiadosti o finančné prostriedky. 
 

Kompletné vyúčtovanie projektu doručí žiadateľ vytlačené spolu so všetkými prílohami do 
nadácie REVIA do termínu, ktorý je stanovený v zmluve. 

 
Vyhodnocovací formulár 
je súčasťou vyúčtovania kvôli monitoringu a celkovému zhodnoteniu všetkých projektov. 
 
MEDIALIZÁCIA 
 

 jej forma je uvedená v Zmluve, článku 5 

 použiť a dodržiavať oficiálny názov nadácie: REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia,  
príp. skrátená forma Nadácia REVIA 

 mediálne výstupy – logá / texty na plagátoch, brožúrach, knihách, atď. musia byť schválené 
nadáciou pred ich uverejnením 

 po uskutočnení projektu uviesť, kde všade bol projekt medializovaný a spomenutá aj nadácia  

 umiestniť tabuľku s logom REVIE na výsledku projektu. 
 
ZMENY 
 
Akékoľvek zmeny v projekte týkajúce sa časového vymedzenia, financií v čerpaní jednotlivých 
schválených položiek, personálneho zabezpečenia projektu, atď. je potrebné oznámiť kancelárii 
nadácie a písomne požiadať o ich schválenie. 
 
V prípade nedodržania uvedených podmienok má nadácia právo nevyplatiť/ krátiť schválené 
finančné prostriedky v realizovanom projekte podľa podmienok uvedených v zmluve. 


