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Dajte vedieť vš
Milí priatelia,
veľmi si vážime našu doterajšiu vzájomnú spoluprácu, a preto vás chceme informovať v predstihu
o tom, že SPP a Nadácia SPP po roku znovu vyhlasujú ďalší, už tretí ročník partnerského
programu SPPoločne. Tento verejnoprospešný program je založený na adresnej pomoci konkrétnym
ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Jeho cieľom je podporiť čo najväčší
počet menších regionálnych projektov. Aj v tomto ročníku široká verejnosť rozhodne o víťazných
projektoch.
SPP pôsobí v každom kúte Slovenska nielen ako najväčší dodávateľ energií, ale zároveň ako silný
filantrop, dlhodobo podporuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Program SPPoločne
mení postoj a vnímanie mnohých ľudí k ich bezprostrednému okoliu. Ľudia sa tak môžu aktívne
pričiniť o skvalitnenie životnej úrovne a skrášlenie svojho regiónu, v ktorom žijú, pretože sami
najlepšie poznajú jeho reálne potreby a záujmy.
Program SPPoločne zaznamenal mimoriadne pozitívny ohlas u širokej, ale aj odbornej verejnosti
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci prvých dvoch ročníkov sme na celom Slovensku
podporili až 91 projektov v celkovej hodnote 640 000 eur.
Prihlasovanie projektov, verejné on-line hlasovanie a komplexné informovanie o priebehu programu
bude prebiehať na www.sppolocne.sk.
Veríme, že užitočné projekty podnecujú ľudí k ďalším podobným aktivitám, a že i vy sami alebo
ľudia a organizácie vo vašom okolí majú už dnes predstavu o konkrétnych projektoch, ktoré by
prispeli k tomu, aby sa ľuďom vo vašej obci, meste, regióne či komunite lepšie žilo.
Budeme radi, ak už teraz pouvažujete, aké projekty vo vašom okolí by sa mohli uchádzať o podporu,
a túto informáciu poskytnete všetkým, ktorých snahou je spoločne spolu s nami zlepšiť Slovensko.

Stručne o podmienkach 3. ročníka programu SPPoločne
Prihlasovať projekty budú môcť od 24. marca do 28. apríla 2014 všetky nepodnikateľské právnické
osoby v dvoch kategóriách: SPPoločne pre ľudí a SPPoločne pre domovinu. Z prihlásených
projektov vyberú odborné hodnotiace komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ)
25 projektov z každej kategórie (spolu 150), ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom
on-line hlasovaní. Projekty, ktoré získajú vo verejnom hlasovaní najviac hlasov, získajú finančné
prostriedky na svoju realizáciu.
Podporíme minimálne 10 projektov (5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 5 projektov
v kategórii SPPoločne pre domovinu) v každom z 3 regiónov Slovenska, t. j. spolu najmenej
30 projektov. Výška podpory pre 1 projekt bude od 3 000 do 6 000 eur. Prihlasovanie je
jednoduché, stačí vyplniť elektronický prihlasovací formulár na www.sppolocne.sk.

Podporíme tieto kľúčové oblasti:
SPPoločne pre ľudí:
Oblasť — kultúra: podpora kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií určených rôznym skupinám obyvateľstva (deti a mládež, ľudia so
znevýhodnením a široká verejnosť)
Oblasť — šport: podpora športovo-spoločenských podujatí a akcií, projektov z oblasti športu,
podpora športovo-pohybových aktivít určených rôznym skupinám obyvateľstva (deti a mládež,
ľudia so znevýhodnením a široká verejnosť)

SPPoločne pre domovinu:
Oblasť — vzdelávanie: podpora vzdelávacích a rozvojových projektov z oblasti ekológie, ochrany,
rozvoja a skvalitnenia životného prostredia, aktivít podporujúcich vytváranie podmienok pre trvalo
udržateľný rozvoj lokality či regiónu
Oblasť — životné prostredie: podpora projektov zameraných na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie
a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov, podpora projektov zameraných
na ochranu prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia

s
Pošlite nám svoj projekt a spolu zlepšímnite?e svet okolo ná
, a oživiť aktivity vo svojej komu
Máte aj tento rok nápad, ako vylepšiť miesto, kde žijete
ite nám svoj projekt od 24. 3. do 28. 4. 2014
Minulý rok sme podporili až 48 vašich projektov. Pošl
energiu pomáhať s tou našou.
a získajte naň podporu do 6 000 eur. Spojte svoju

Viac informácií na www. sppolocne.sk

