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Všeobecné informácie, Časový harmonogram
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:



Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám
v oblasti životného prostredia v regiónoch

Cieľ grantového
programu:





Obnova alebo výroba náučných chodníkov v zaujímavých lokalitách chránených
prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
Začlenenie náučného chodníka do vzdelávacieho procesu (ako učebnej pomôcky) –
organizácia interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
Rozšírenie vedomostí detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom
regióne
Podpora dobrovoľníckych a verejnoprospešných aktivít v rámci komunít



10 projektov (maximálna suma pridelenej podpory je 2.300 € na projekt)





Rozpočet:

Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí o
grant:

Rozhodnutie
a poskytnutie podpory:
Realizácie projektov:
Zaslanie záverečnej
správy:

10.04.2018 – 31.05.2018
Online na webovej stránke: http://www.nadacia-volkswagen.sk/naucne-chodniky/ (1x
vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať na adresu Nadácia
Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava)
Jún 2018 (najneskôr do 15. júna 2018)
Jún 2018 – Jún 2019
(projekt môže mať kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)
Dva mesiace po ukončení projektu (najneskôr však 31. august 2019)
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Grantový program “Náučné chodníky“ 2018
Grantové pravidlá
Grantové pravidlá
Základné kritéria podpory
projektu:











Má vzdelávací 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: podpora dobrovoľníckej a verejnoprospešnej aktivity
zameranej na vzdelávanie detí a mladých v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
v regióne
Pravdivo uvádza všetky participujúce podnikateľské subjekty
Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
Realizuje sa na Slovensku
Podporuje participáciu komunity
Účasť zamestnanca Volkswagen Slovakia na projekte je výhodou
Po ukončení bude vyhotovená Záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov, ktoré
dostane Nadácia k dispozícii

O grant sa môžu
uchádzať:



Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám
v oblasti životného prostredia v regiónoch

Finančné prostriedky
môžu byť použité na:



Obnova alebo výroba náučných chodníkov v zaujímavých lokalitách chránených
prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí

Príklady projektov (slúžia
na inšpiráciu):



Náučné chodníky – informačné tabule na turistických alebo cyklistických chodníkoch,
interaktívne prvky, ...
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