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Tlačová správa 

Nepremeškajte šancu získať grant od Nadácie COOP Jednoty, do projektu 
Podpora lokálnych komunít sa môžete zapojiť už len do konca marca 

• Nadácia COOP Jednota už tretí rok finančne podporí rozvoj v regiónoch 

• Vybraných 26 subjektov si rozdelí 156 000 eur 

• Z doteraz pridelených grantov vznikli športoviská, chodníky, komunitné záhrady, altánky, 
turistické trasy aj letné kino 

 

Bratislava, 26. marec 2019 – Nadácia COOP Jednota realizuje už tretí rok program zameraný na podporu 
lokálnych komunít. Zapojiť sa do neho môžu obce, mestá, občianske združenia, škôlky, školy aj 
neziskové organizácie. O víťazných 26 subjektoch, ktoré si rozdelia grant vo výške 156 000 eur, rozhodne 
verejnosť. Záujemcovia o finančnú pomoc musia svoje projekty prihlásiť do konca marca. 

„Predchádzajúce dva ročníky nám potvrdili, že vracať zarobené financie do spoločnosti má veľký zmysel. 

Vďaka finančnej podpore našej nadácie už vyrástlo množstvo hodnotných malých stavieb prospešných pre 

spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, efektívnejšie vzdelávanie či infraštruktúru. Prínos projektu spočíva aj 

v tom, že práve samotní obyvatelia môžu ovplyvniť spokojnosť s kvalitou života v mieste, kde žijú,“ uviedol 

Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota. 

Cieľom projektu je podnietiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, 

ako sú športoviská, komunitné záhrady, altánky a prístrešky, mestský mobiliár, výsadba zelene, budovanie 

turistických trás či propagácia tradícií Slovenska. O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány 

miestnej samosprávy, mimovládne organizácie aj vzdelávacie inštitúcie. 

Záujemcovia o udelenie grantu musia zaslať vyplnený formulár s popisom projektu do COOP Jednoty v 

príslušnom regióne od 1. februára do 31. marca 2019. Projekty predkladajú obce a mestá, kde sa nachádza 

predajňa COOP Jednoty a spadajú do jednej z podporovaných aktivít. Finančná náročnosť projektu, na 

ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €. Udelených bude najviac 26 grantov. Projekty, 

ktoré postúpia do finále vyberie daná regionálna COOP Jednota. O získaní samotných grantov rozhodnú 

zákazníci hlasovaním, ktoré prebehne od 1. mája do 31. mája 2019. 

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so svojimi 
partnermi prvý raz v roku 2017. Uplynulý rok si finančný grant v hodnote 146 000 eur rozdelilo 25 
projektov z celého Slovenska.  Viac informácií o 3. ročníku projektu nájdete na www.coop.sk v časti 
O spoločnosti (Nadácia). Aktuality týkajúce sa COOP Jednoty môžete sledovať aj na 
https://www.facebook.com/COOPJednota/ a https://www.instagram.com/coop_jednota/.  
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Program je súčasťou aktivít maloobchodnej siete v oblasti spoločenskej zodpovednosi, ktorej reťazec 
venuje veľkú pozornosť.    

 

 

 

 

 

Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských 

výrobkov, ktorý dosahuje až 70%. V roku 2019 oslavuje 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva 

na Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza 

pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota 

patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 10 

logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť 

prostredníctvom takmer 2 200 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota  

presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä 

zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota. 


