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Grantový program 30 000 € pre dobrú vec
Všeobecné informácie
Cieľová skupina (žiadateľ):

•

Občianske združenia, neziskové organizácie, školy, predškolské zariadenia,
verejnoprospešné organizácie a.i.

Cieľ grantového programu:

•
•
•

Podporiť športovanie detí a mládeže pod záštitou zamestnanca spoločnosti
Volkswagen Slovakia
Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
Podporiť pravidelné športovanie detí a mládeže

•
•

5 000 - 10 000 € na projekt
podporíme 3 - 6 projektov (v celkovej hodnote 30 000 €)

•

1.10. – 15.11.2021

Podpora:
Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí o grant:

(Spustenie prihlasovania je podmienené dosiahnutím stanovenej hranice „odšportovanie 30 000 km“ v rámci projektu
Volkswagen Slovakia „30 000 kilometrov pre dobrú vec“ (viac info v Appke VW SK). Spustenie sa môže vzhľadom na
uvedené posunúť)

•

Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk

Rozhodnutie a poskytnutie
grantu:

December 2021

Realizácie projektov:

Maximálne január až november 2022

Zaslanie záverečnej správy:

Dva mesiace po ukončení projektu (resp. podľa údajov v zmluve)
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Projekt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Má všeobecne prospešné zameranie
Má obsahovú kvalitu, je jasný, konkrétny, presvedčivý
Má pravdivo uvedené všetky participujúce podnikateľské subjekty
Má charakter projektu a 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

Podmienky získania
grantu:

•

O grant sa môžu uchádzať lokálne športové kluby, občianske združenia, školy, predškolské
zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka, aby jedna
organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená
Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden projekt v rámci tohto grantového
programu
Jeden zamestnanec môže zastrešiť iba jednu žiadosť v rámci tohto grantového programu
Jeden žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť v rámci tohto grantového programu
Zamestnanec musí pri zastrešení žiadosti dosiahnuť hranicu 30 kilometrov, ktoré
odšportoval a zaznamenal do appky Volkswagen Slovakia v rámci projektu Volkswagen
Slovakia „30 000 kilometrov pre dobrú vec“ v zmysle jeho podmienok

•
•
•
•

Kľúčové oblasti pre
podporené projekty na
rok 2021:

•

Vybavenie a podpora činností žiadateľa

•

podpora lokálneho športového klubu (kolektívny aj individuálny šport, profesionáli aj
amatéri), podpora športu/športového krúžku na škole (v predškolskom zariadení)
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Hodnotiace kritériá
•
•
•
•

Efektívne využitie prostriedkov
Počet zapojených detí a počet detí zamestnancov Volkswagen Slovakia
Zapojenie verejnosti (spolupráca pri eventoch, informovanie o úspechoch a pod.)
Dlhodobý charakter projektu

Rozpočet
Prostriedky nemôžu byť
použité na

•
•
•

Účastnícke poplatky na súťažiach
Doprava na zahraničné preteky a náklady s tým spojené
Mzdové náklady trénerov

Prostriedky môžu byť použité
na

•
•
•
•
•

Vybavenie a podporu činností žiadateľa
Prenájom miestností, mzdové náklady na rehabilitácie a pod.
Dresy, športové náčinie
Doprava v rámci Slovenska (na súťaže, sústredenia)
Rekonštrukcia, zriadenie ihriska a zázemia a iné
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Proces rozhodnutia o
podpore

•

Rozhodovacia komisia Nadácie vyberie na základe hodnotiacich kritérií z doručených
žiadostí 10 zaregistrovaných žiadostí
Zamestnanci Volkswagen Slovakia budú hlasovať za jeden z vybraných projektov
(konkrétne podmienky hlasovania ako aj obdobie bude zverejnené v Appke Volkswagen
Slovakia)
Projekty s najvyšším počtom bodov získajú podporu na projekt každý vo výške 5 000 až
10 000 eur na základe zmluvy o poskytnutí grantu.
Celková suma podpory projektov bude 30 000 €.

•
•
•

Informácie o zamestnancovi
Informácie o žiadateľovi, ktorý projekt organizuje
Informácie o projekte

•
•
•

Obsah žiadosti:

•
•
•
•
•
•
•

Názov projektu
Charakteristika podstaty projektu a príklad aktivít
Potreba projektu
Cieľová skupina
Plán projektu/časový plán aktivít

Výdavky a príjmy
Nemecká časť (žiadateľ, názov projektu, charakteristika podstaty)
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