Finančná pracovná skupina pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, máj 2013

Charakteristika poskytovania podpory pre platformy a strešné organizácie MNO
Prahové charakteristiky/kritéria pre platformu:
1. Platforma existuje a preukázateľne vykonáva svoju činnosť minimálne 3 roky.
2. Platforma má povahu právnickej osoby, t.j. občianskeho združenia alebo záujmového združenie
právnických osôb
3. Finančná podpora (dotácia) je určená pre všeobecnú podporu organizácie, jej základných
činností a funkcií v súlade s jej stanovami a nemá povahu projektovej podpory. Je to teda
podpora, o ktorej konkrétnom použití rozhodne organizácia podľa svojich potrieb. Jediným
kritériom je, že prostriedky musia byť použité na naplnenie účelu tejto organizácie (platformy,
strešnej organizácie). Overuje sa to podľa štatútu organizácie - čo je hlavnou funkciou
organizácie - a to sa porovná s tým, čo urobila. Ak to bude použite v súlade, tak je to v poriadku.
V prípade, že to organizácia nepoužila v súlade s hlavnou činnosťou/funkciou organizácie, tak
musí finančnú čiastku použitú na krytie neoprávnených nákladov vrátiť príslušnému
poskytovateľovi dotácie a stratí oprávnenie uchádzať sa o podporu počas nasledujúcich (1-3)
rokov.
Podpora môže byť použitá hlavne na tieto účely:
 základný chod a rozvoj manažmentu a governance platformy
 rozvoj vzťahov s členmi
 budovanie legitimity platformy (členstvo, verejnosť, partneri)
 komunikáciu platformy (interná, externá)
 rozvoj vzťahov s verejným sektorom
 zvýšenie profesionality, kapacít a služieb svojim členom
 rozvoj vzťahov so zahraničnými partnermi (ekvivalentnými zahraničnými platformami,
medzinárodnými sieťami, atď.)
 zabezpečenie fungovania platformy (inštitucionálna podpora)
Doplnkové charakteristiky/kritéria pre platformu:
 vykazuje činnosť - indikátorom je ročný obrat, ktorý musí byť minimálne 1000 EUR (napr.
existuje 10 rokov, ale posledné 3 roky nevykázala žiadnu činnosť a mala obrat na účte 10 EUR nekvalifikuje sa)
 má legitimitu - t.j. indikátorom je počet členov a demokratický spôsob rozhodovania (napr.
štatút určuje, že rozhodujú členovia a nie zriaďovateľ)
 v prijateľnej elektronickej forme zverejňuje informácie o svojom hospodárení v duchu
transparentnosti a umožňuje verejnú kontrolu

