Grantový program
10 dobrých skutkov

Interný grant pre zamestnancov skupiny Poštovej banky

Nadácia Poštovej banky opäť vyhlasuje grantový program
10 dobrých skutkov, prostredníctvom ktorého rozdelí 10 000 eur
na zamestnanecké projekty.
Grant je zameraný na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Zašlite nám žiadosť o finančnú podporu pre
niekoho, o kom viete, že je v núdzi alebo si zaslúži našu pomoc. Môže to byť člen rodiny, sused, kamarát,
kolega, známy, vaša komunita, obec, mesto či organizácia, ktorej aktivity poznáte a jej projekty sú zmysluplné. Stačí len zaslať žiadosť s popisom situácie/účelu podpory a vďaka nášmu grantu môžete urobiť
dobrý skutok. Podporíme projekty z oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, športu či vzdelávania.

urobte dobrý skutok a pomôžte nám pomáhať
Finančnú podporu môžete žiadať pre:
jednotlivca
rodinu
verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové 		
organizácie, spolky)
mestá, obce
školy, škôlky, centrá voľného času...
Na podporu jednotlivca/rodiny/organizácie môže byť zaslaná iba jedna žiadosť.

Oblasti podpory:
vzdelávacie aktivity a projekty, ktoré robia štúdium atraktívnejším, dostupnejším a prinášajú praktické
využitie nadobudnutých vedomostí
športové aktivity a projekty, ktoré umožňujú hlavne deťom a mládeži rozvíjať svoj talent
a vzťah k športu
aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a/alebo
s cieľom pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov
aktivity a projekty, ktoré napomáhajú deťom, mládeži a osobám v sociálnej či inej núdzi
podpora projektov zameraných na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
podpora kultúry a umenia.

Kritériá hodnotenia:
účel podpory – v rámci oblastí, ktoré sú stanovené (verejnoprospešnosť)
sociálna situácia jednotlivca/rodiny (dosiahnuté výsledky organizácie v rámci realizácie projektov)
efektivita využitia finančných prostriedkov
žiadosť má jasne stanovené ciele, definované aktivity a primerane stanovený rozpočet

Predloženie nápadu:
Žiadosti o grant prijímame iba cez elektronický systém Egrant: https://nadaciapostovejbanky.egrant.sk/.

Postup:
Registrácia žiadateľa – je povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie
v minulosti. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail budete mať vytvorené
vaše konto.
Prihlásenie – do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla.
Vyplnenie žiadosti – po prihlásení budete môcť vyplniť online žiadosť.
Do žiadosti možno vstupovať opakovane a dopĺňať ju až do uzavretia programu/odoslania formuláru.
Uzávierka prijímania žiadostí je do 27. 10. 2019 o 24 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané
osobne/poštou nebudú hodnotené.

Harmonogram grantového programu:
vyhlásenie grantového programu: 16. 9. 2019
uzávierka prijímania projektov: 27. 10. 2019
podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: november 2019
realizácia podporených projektov: november 2019 – máj 2020
vyúčtovanie podporených projekty: do 30. 6. 2020

Zverejnenie výsledkov hodnotenia:
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantového programu e-mailom v priebehu
novembra 2019.

kontakty
Konzultácie ohľadom podania žiadosti:
Hana Tarabová, správca Nadácie Poštovej banky
hana.tarabova@pabk.sk
+421 911 700 005

