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REGISTRAČNÝ FORMULÁR 
grantového programu spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. 
„MALÉ VECI OKOLO NÁS“ 

NOMINÁCIA PRE: 
 (uveďte názov „Malej veci“ – projektu, miesta, veci, organizácie, činnosti apod.) 

 

 

ADRESA: 
 (kde sa vyskytuje alebo pôsobí nominovaná vec) 

 

ZDÔVODNENIE NOMINÁCIE: 
 (môžete rozviesť v prílohe) 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudnite priložiť ilustračnú fotografiu (buď ako súčasť formulára alebo zvlášť v prílohe). 

VYUŽITIE PRÍPADNÉHO GRANTU: 
(vo výške 500 eur/projekt) 

 

Slovný popis výdavku: Eur: 

  

  

  

 

Vyúčtovanie grantu so spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. sa musí uskutočniť do 31. 1. 2021 
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NAVRHOVATEĽ: 
(kto „Malú vec“ nominoval) 

 

Meno a Priezvisko:   

Dátum narodenia:   

Trvalé bydlisko:   

Kontaktná adresa: 

(ak sa odlišuje od trvalého bydliska) 
 

Telefón/mobil:   

E-mail:  

PROSÍM POPÍŠTE NAPLNENIE KRITÉRIÍ PRE HODNOTIACU KOMISIU: 

INOVATÍVNOSŤ 
využitie grantu zahŕňa na území nové a netradičné aktivity, prvky – (hodnotiaca komisia udelí max. 10 b) 

 

Vypíšte:  

ZVIDITEĽNENIE „MALEJ VECI“ 
grant výraznou mierou prispeje k zviditeľneniu, propagácii, zvýšeniu povedomia, ... nominovanej „Malej veci“ (hodnotiaca 

komisia udelí max. 10 b) 

 

Vypíšte:  

SPOLUPRÁCA 
do realizácie projektu sú aktívne zapojení partneri, prípadne miestni obyvatelia. Partnermi môžu byť obce, podnikatelia, 

neziskové organizácie aj aktívni obyvatelia – (hodnotiaca komisia udelí max. 10 b) 

 

Vypíšte: 
 

HISTÓRIA 
nominovaná „Malá vec“ existuje alebo vyvíja aktívnu činnosť na území dlhodobo alebo je dlhodobo zveľaďovaná vo svojej 

novodobej histórii – (hodnotiaca komisia udelí max. 10 b) 

 

Vypíšte:  
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VEREJNÁ PREZENTÁCIA NA MIESTE 
pripravenosť a obhajoba patróna, sila príbehu, génius loci – (hodnotiaca komisia udelí max. 20 b) 

 

Vyplní 

hodnotiaca 

komisia: 

 

 

 

PREHLÁSENIE NAVRHOVATEĽA: 
 

Meno: 
 

 

 

 

Prehlasujem, že: 
 

 hore uvedené údaje sú pravdivé. 

 som si vedomý, že grant nesmie byť použitý na iný účel, než je uvedený v registračnom formulári. 

 v termínoch určených zmluvou o poskytnutí grantu poskytnem vyúčtovanie použitia grantu a záverečnú správu a budem 

s poskytovateľom grantu v súčinnosti pri vykonávaní kontroly realizácie projektu. 

 v súlade s platnou právnou úpravou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, a to predovšetkým nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov 

uvedených v tejto žiadosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. na účely úkonov súvisiacich s týmto grantovým programom a to 

po dobu, po ktorú je spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. povinná podľa platnej právnej úpravy dokumenty 

obsahujúce osobné údaje žiadateľa spracovávať/archivovať. Súhlasu rozumiem, udeľujem ho dobrovoľne a som si 

vedomý práva tento súhlas kedykoľvek odvolať a požadovať výmaz poskytnutých osobných údajov doručením 

písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. Odvolanie súhlasu je účinné dňom 

jeho doručenia. 

 prihlásením do grantového programu „Malé veci okolo nás“ ďalej udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných 

údajov a informácií z prihlášky vrátane zaslanej ilustračnej fotografie pre verejnú prezentáciu v rámci spoločnosti 

VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., príp. k jej ďalšiemu použitiu, vždy s uvedením mena a priezviska  žiadateľa/autora.  

 

 

 

V  dňa  

 

 

Podpis navrhovateľa (autora): 
 

 

 

Tento program je podporovaný spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.  

Kompletné pravidlá programu nájdete na https://www.masvrsatec.sk 


