Grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ 2018
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:



Materské školy, základné školy, spolupracujúce občianske združenia a neziskové
organizácie

Cieľ grantového programu:






Podporiť dobrovoľnícku činnosť a verejnoprospešnú aktivitu zamestnancov
spoločnosti Volkswagen Slovakia a ich detí
Revitalizovať areály materských a základných škôl, v ktorých sa angažujú
Podporiť regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú
Zvýšiť ekologické povedomie



Maximálna suma pridelenej podpory je 500 € na projekt

Maximálna suma podpory:
Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí
o grant:

Rozhodnutie a poskytnutie
grantu:

25.1.2018 – 24.2.2018
Online na webovej stránke: http://www.nadacia-volkswagen.sk
(1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať
na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava)
Marec 2018

Realizácie projektov:

Marec 2018 – máj 2018
(projekt sa uskutoční v danom časovom rozpätí)

Zaslanie záverečnej správy:

Mesiac po ukončení projektu spolu s fotodokumentáciou areálu/objektu pred a po
realizácii projektu (najneskôr však do 30. júna 2018)
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Grantový program ,,Zelená dobrovoľníkom“ 2018
Grantové pravidlá
Projekt:










Má verejnoprospešné zameranie a dlhodobý charakter
Má projektový charakter: popis aktivít na dosiahnutie cieľov, jasný časový, obsahový a
finančný plán, presne stanovený spôsob šírenia výsledkov
Dodržiava nosnú tému a cieľ: podporu dobrovoľníckej verejnoprospešnej aktivity a
úpravu areálu školských dvorov
Pravdivo uvádza všetky participujúce podnikateľské subjekty
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:



Poskytnutá finančná
podpora sa môže použiť
na:



Nákup materiálu potrebného na zabezpečenie dobrovoľníckej akcie (materiál,
prírodniny, náradie, občerstvenie (nákup občerstvenia max. do výšky 10% poskytnutej
podpory)

Príklady projektov
(slúžia na inšpiráciu)

-

Upraviť školský dvor, ihrisko, vysadiť stromy a trávnik, namaľovať múr a lavičky, opraviť
plot, chodníky atď.



Materské školy, základné školy, spolupracujúce občianske združenia a neziskové
organizácie na Slovensku v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia
Jeden zamestnanec môže získať podporu len na jeden projekt
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