Grantový program Bezpečne na cestách 2018
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:



Materské a základné školy na Slovensku

Cieľ grantového
programu:





Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu
dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a
aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy



3 000 € na projekt

-

Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk
od 01. februára 2018 do 10. marca 2018
(1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať na adresu:
Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava)

Maximálna suma
podpory:





Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí
o grant:

Rozhodnutie a
poskytnutie grantu:

Marec / Apríl 2018

Realizácia projektu:

Apríl – November 2018
(Projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)

Záverečná správa:

Dva mesiace po ukončení projektu (najneskôr však 1. decembra 2018)
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Grantový program Bezpečne na cestách 2018
Grantové pravidlá
Základné kritériá
podpory projektu:












Má všeobecne prospešné zameranie a dlhodobý charakter
Má projektový charakter: popis aktivít na dosiahnutie cieľov, jasný časový,
obsahový a finančný plán, ako i presne stanovený spôsob šírenia výsledkov
Má pravdivo uvedené všetky participujúce podnikateľské subjekty
Dodržiava nosnú tému projektu, má konkrétny a presvedčivý obsah
Má naplánované pravidelné celoročné dopravno-edukačné aktivity
Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
Realizuje sa na Slovensku
Podporuje aktívne zapojenie detí v rámci všetkých svojich fáz
Podporuje participáciu komunity a rozvoj v rámci regiónov
Po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití
prostriedkov, ktoré dostane Nadácia k dispozícii

Finančné prostriedky
nemôžu byť použité na:




Mzdové náklady
Kancelársky materiál

O grant sa môžu
uchádzať:



Materské a základné školy na Slovensku, príp. neziskové organizácie a občianske
združenia pôsobiace popri týchto školách
Za jednu školu môže byť podaný maximálne jeden projekt (v prípade doručenia
viacerých žiadostí budú obe vylúčené)

Kľúčové oblasti pre
podporené projekty
na rok 2018:

-



-

Realizácia príp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové i interiérové)
s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu na tému „Na ceste nie si sám“.
Bezpečné prechádzanie cez cestu bez svetelnej signalizácie, ľavopravá orientácia
Bezpečná jazda na bicykli v premávke
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