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Grantový program Projekty zamestnancov Partner 2021
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:

•

Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné
organizácie

Cieľ grantového programu:

•
•
•

Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov
partnerských spoločností Porsche Slovakia a Volkswagen Group Services
Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
Podporiť participáciu v rámci komunít

•
•

2 500€ na projekt
Podporíme 18 projektov

•
•

1.3. – 15.4.2021 (resp. systém sa automaticky uzavrie po prijatí 40 žiadostí)
Online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk

Podpora:
Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí o grant:

Formulár žiadosti nie je potrebné zasielať poštou na adresu Nadácie. Pri jeho vypĺňaní je potrebné priložiť príslušné stanovy. V prípade
ak žiadateľom je občianske združenie, nahrajte prosím zaevidované stanovy. V prípade, ak ide o občianske združenie, ktoré svoje
stanovy nemá zaevidované na Ministerstve vnútra SR, tak stanovy, ktoré majú podpísané štatutárnym orgánom. V prípade, ak bude
žiadateľom škola, nahrajte čestné prehlásenie štatutára školy, že sa o projekt uchádza ako oprávnená osoba.

Rozhodnutie a
poskytnutie grantu:

Apríl 2021- Máj 2021

Realizácie projektov:

Priebežne počas rokov 2021-2022

Zaslanie záverečnej
správy:

Dva mesiace po ukončení projektu (resp. podľa údajov v zmluve)
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Grantový program Projekty zamestnancov Partner 2021
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

Podmienky získania
grantu:

•

O grant sa môžu uchádzať 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 zamestnanecký projekt za
kalendárny rok

•
Kľúčové oblasti pre
podporené projekty na
rok 2021:

•
•

Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a
dopravnej výchovy, revitalizácia školského dvora
Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
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Grantový program Projekty zamestnancov Partner 2021
Grantové pravidlá
Obsah žiadosti:

Obsah žiadosti:

•Informácie o zamestnancovi
•Informácie o žiadateľovi, ktorý projekt organizuje
•Informácie o projekte
•Názov projektu
•Charakteristika podstaty projektu a príklad aktivít
•Potreba projektu
•Ciele v oblasti vzdelávania
•Cieľová skupina
•Plán projektu/časový plán

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