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Grantový program Projekty zamestnancov – 3. kolo 2017 

Všeobecné informácie 

Cieľová skupina: − Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné 
organizácie 

Cieľ grantového 
programu: 

− Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť  
zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia 

− Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci  
− Podporiť participáciu v rámci komunít  

Max. suma podpory: − Maximálna suma podpory je 1 000 € na projekt  

Rozpočet na 3. kolo: − 31 projektov 

Časový harmonogram 

Prijímanie žiadostí                 
o grant: 

Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk                                          
od 21. 8. 2017 do 29. 9. 2017 
(1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať           
na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02  Bratislava) 

Rozhodnutie  a  
poskytnutie grantu: Október 2017 

Realizácie projektov: Priebežne počas roka 2017, resp. šk. roka  2016/2017 alebo 2017/2018 

Zaslanie záverečnej 
správy: 

Dva mesiace po ukončení projektu (resp. podľa údajov v zmluve) 
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Grantové pravidlá 

Projekt: − Má všeobecne prospešné zameranie  
− Má obsahovú kvalitu, je jasný, konkrétny, presvedčivý 
− Má pravdivo uvedené všetky participujúce podnikateľské subjekty 
− Má charakter projektu 
− Má jasný časový a finančný plán 
− Má presne stanovený spôsob šírenia výsledkov  
− Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie  
− Realizuje sa na Slovensku 
− Podporuje participáciu komunity 
− Po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití 

prostriedkov, ktoré dostane Nadácia k dispozícii 

O grant sa môžu 
uchádzať: 

− Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné 
organizácie 

− Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký 
projekt za kalendárny rok 

Kľúčové oblasti pre 
podporené projekty 
na rok  2017: 

- Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej 
výchovy  

- Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva  
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