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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
4. ročníka projektu Program podpory lokálnych komunít 

 
1. Žiadosti o grant spolu s vypracovanými projektmi treba doručiť poštou alebo osobne na 

vedenie príslušnej regionálnej COOP Jednoty v termíne od 1.2.2020 do 31.3.2020.  

Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii regionálnej 

COOP Jednoty..  

 

Následne každá COOP Jednota nahlási do 15.4.2020 na adresu Nadácie COOP Jednota 

nadacia@coop.sk: 

 

• názov obce/mesta spolu s názvami a popismi 3 projektov, ktoré postúpili do 

hlasovania (popisy by mali byť vo formáte Word alebo PDF, nie naskenované súbory) 

 

• názov, číslo a adresu predajne/predajní, kde bude prebiehať hlasovanie 

 

• počet letákov s výzvou na hlasovanie, do ktorých budú uvedené názvy projektov 

s cieľom spropagovať samotné projekty a hlasovanie o nich - umiestňujú sa iba do 

predajní, kde prebieha hlasovanie 

 

• počet letákov do hlasovacích urien/boxov  

 

• potrebný počet nových hlasovacích žetónov, resp. urien - z dôvodu poškodenia, 

resp. nedostatočného počtu z minulých ročníkov 

 

Dôležité! Keďže hlasovanie o projektoch začne 15.5.2020, prosíme o dodržanie vyššie 

uvedeného termínu, aby sme mali potrebný určitý čas na výrobu, distribúciu 

a umiestnenie letákov v predajniach 

 

 

COOP Jednota Slovensko na základe uvedených podkladov z CJ zabezpečí: 

• tlač letákov s výzvou na hlasovanie,  do ktorých je potrebné uviesť názvy 3 projektov, 

ktoré postúpili do hlasovania. Tieto letáky je potrebné po doručení na CJ umiestniť 

v predajni/predajniach obce alebo mesta, ktorej projekty postúpili do hlasovania.  

 

• tlač letákov do hlasovacích urien/boxov, ktoré budú umiestnené na viditeľnom mieste 

v predajni/predajniach, kde bude prebiehať hlasovanie o 3 vybraných projektoch 

 

2. Hlasovanie o projektoch: 

 

• Regionálna COOP Jednota vyberie 1 obec alebo mesto, kde sa nachádza 
predajňa/predajne COOP Jednota (podmienkou je predloženie aspoň 3 projektov za 
danú obec/mesto) a 3 projekty, ktoré postúpia do finálneho hlasovania. 

 

• Zákazníci môžu za projekty hlasovať vo vybranej predajni/predajniach v termíne  
od 15.5.2020 do 15.6.2020. 
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• Za každých 5 EUR zo zrealizovaného nákupu získa zákazník 1 žetón, ktorým 
zahlasuje za ním preferovaný projekt v jeho obci/meste. Žetón dostane zákazník pri 
pokladni a vhodí ho do urny umiestnenej v predajni a určenej na hlasovanie. 
 

• Názov projektu, ktorý získa najväčší počet žetónov, oznámi príslušná regionálna 
COOP Jednota v termíne do 22.6.2020 na adresu Nadácie COOP Jednota. 

 
3. Vyhlásenie výsledkov   

 

• O výsledkoch hlasovania budú písomne informovaní predkladatelia všetkých 
projektov, ktoré postúpili do hlasovania. 
 

• Informácie o výsledkoch hlasovania a o víťazných projektoch budú zverejnené  
do 30. júna 2020 na webovej stránke www.coop.sk 
 

• Nadácia COOP Jednota v mesiaci júl 2020 zašle predkladateľom víťazných projektov 
návrh Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu.  
Po doručení podpísanej Dohody zašle nadácia na účet predkladateľa finančný grant. 
 

• Využitie grantu a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných 
prostriedkov je do 1 roka od získania grantu (od podpísania Dohody) 

 
 

4. Propagácia projektu 

 

• na úrovni COOP Jednota Slovensko – ako je uvedené v samostatnom dokumente 

Marketingová podpora pre 4.ročník Programu podpory lokálnych komunít 

 

• na úrovni regionálnych COOP Jednôt: 

 

1. fáza – Výzva na podávanie projektov – mediálny mix – lokálna webová a FB 

propagácia, doručenie výzvy na podávanie projektov neziskovým organizáciám 

v danom regióne 

 

2. fáza – Hlasovanie o projektoch – mediálny mix – plagáty v predajniach – posolstvo: 

Hlasujte za konkrétny projekt nákupom v COOP Jednote. 

 

3. fáza – Realizácia – mediálny mix – lokálna FB propagácia,  plagáty v predajniach 

COOP Jednota. Trvalé umiestnenie loga alebo informačnej tabuli na mieste 

zrealizovaného projektu - posolstvo: COOP Jednota zrealizovala tento projekt pre Váš 

región/komunitu. 

 

5. Technické zabezpečenie 

 

• Hlasovacie urny/boxy, hlasovacie žetóny, POS materiály v predajniach 

 
➢ Hlasovacie urny/boxy a hlasovacie žetóny sa nachádzajú na ústredí regionálnej 

COOP Jednoty (každá CJ má 3 urny).  
➢ Hlasovacie urny/boxy je potrebné doručiť a umiestniť do predajne/predajní v tej 

obci/meste, kde bude prebiehať hlasovanie.  
➢ Hlasovacie urny/boxy je potrebné umiestniť na viditeľné miesto a označiť ich 

názvom projektov, ktoré budú zaradené do hlasovania  

 

http://www.coop.sk/

