Grantový program: Rozvíjať technik(o)u 2015
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:



Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním

Cieľ:



Podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického
vzdelávania; zaujímavých projektov atď.
Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom
na originalitu a modernosť
Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom
na inovatívnosť a prepojenie s praxou
Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým
aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov
s pridanou hodnotou







Rozpočet:



5 – 6 Projektov (maximálna suma pridelenej podpory 6.000 € na projekt)

Témy projektov pre rok 2015




Zlepšenie pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti jazdy v automobile,
Zefektívnenie výroby v rámci automobilového priemyslu v priamom prepojení
na priemysel 4.0, resp. podnik budúcnosti
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Grantové pravidlá
Grantové pravidlá
Projekt:













má všeobecne prospešné zameranie (nie je súkromný)
má vyčerpané pridelené štátne a iné grantové prostriedky
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
má charakterizované prínosy pre teóriu a prax ako aj pre dané okolie
nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
realizuje sa na Slovensku
po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití
prostriedkov, ktoré dostane Nadácia k dispozícii

O grant sa môžu uchádzať:




katedry, ústavy a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním
za jednu katedru môže byť podporený maximálne jeden projekt (s najlepšou
kvalitou)

Finančné prostriedky nemôžu
byť použité na:





mzdové náklady
kancelársky materiál
náklady spojené s účasťou na konferenciách, poplatky za uverejnenie
príspevkov v publikáciách a pod.
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Kritériá hodnotenia projektu
Kritériá hodnotenia projektu

Max. počet bodov

Charakter projektu

60

40

Využiteľnosť

(možnosť využitia výsledkov v praxi, resp. priamo pre VW SK atď.)
Inovatívnosť a využitie najmodernejších vyučovacích alebo vedecko-výskumných
metód/postupov/technológií

20

(dôraz na nové prístupy , moderné riešenia, trvalo udržateľný rozvoj atď.)
Realizácia a organizačné zabezpečenie projektu
Aktivity prispievajúce k dosiahnutiu cieľov a šírenie výsledkov

40

20

(reálne stanovenie cieľov a aktivít na ich dosiahnutie, stanovenie splniteľného časového plánu,
sekundárne zapojenie ďalších skupín študentov, disseminácia výsledkov aj na verejnosti atď.)
Aktívna participácia študentov na projekte a prínos samotného projektu pre študentov

20

(participácia študentov počas celého projektu, reálne zhodnotenie záverov a prínosov projektu,
samostatná práca študentov, realizácia dodatočných projektov s pridanou hodnotou nad
rámec vyučovacieho procesu samotnými študentmi)
100*

Spolu

*Poradie projektov sa určí na základe celkového počtu bodov. V prípade rovnakého počtu bodov, komisia prostredníctvom hlasovania určí projekt, ktorý dostane podporu
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Grantový program: Rozvíjať technik(o)u 2015
Časový harmonogram
Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí o grant:

1. Apríla – 15. júna 2015

Rozhodnutie a poskytnutie
podpory:

Júl 2015

Realizácie projektov:

Júl 2015 – apríl 2016

Zaslanie záverečnej správy a
prezentácia výsledkov:

Máj 2016

Prezentácia
výsledkov
projektu

Spôsob a
forma:

interaktívna, zaujímavá, s názornými ukážkami, subjektívnym pohľad študentov, ich
spätná väzba atď.

Prezentujúci:

Osoba zodpovedná za projekt spolu so skupinou študentov (max. 3 člennou
zapojenou do samotného projektu)

Termín:

Prvá polovica júna 2016 (v závode Volkswagen Slovakia, Bratislava – DNV)

Výhra:

-
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Pre všetkých prezentujúcich prehliadka závodu Volkswagen Slovakia v
Bratislave
Na základe dosiahnutých výsledkov ako aj spôsobu a formy prezentácie získa
najlepší tím zaujímavú cenu

