Bratislava, 9.marca 2011
Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo
dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov našej Nadácie prinášame nové inšpiratívne stretnutia s
výnimočnými ľuďmi, podporujeme najlepších študentov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality
vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, my vás veľmi radi podporíme.
Nadácia Tatra banky prostredníctvom programov a grantov dlhodobo pomáha zlepšovať kvalitu vzdelávania a
na Slovensko prináša svetových vedeckých odborníkov.
V roku 2010 sme v rámci grantových programov podporili spolu 70 projektov v celkovej výške 193.523 €.
Nech sa páči, tu sú aktuálne termíny a popis grantových programov na rok 2011:
29. apríl (piatok)
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a
získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne
finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami
a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
30.jún (štvrtok)
Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty, alebo programy mimovládnych
neziskových organizácií, ktoré vzniknú za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách. Cieľom
programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť
viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací
proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť
spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.
28. október (piatok)
Grantový program Kvalita vzdelania patrí naopak k najstarším, existuje od roku 2006. Minulý rok bol program
inovovaný a otvoril sa pre všetky fakulty a odbory, ktoré majú akreditované štúdijné odbory v oblasti ekonómie a
manažmentu alebo majú katedry orientované na výučbu ekonómie alebo manažmentu. Ambíciou grantového
programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho
procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií ako aj reálnym potrebám praxe.
25. november (piatok)
Grantový program E-Talent patrí k najmladším, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. O grant sa môžu uchádzať
študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Našim cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým
projektom už počas vysokej školy.
Nakoľko termín uzávierky grantového programu, ktorým chceme pomôcť talentovaným študentom rozšíriť
si vedomosti prostredníctvom vzdelávacieho podujatia (semestrálne štúdium, odborná stáž, vedecká stáž, účasť na
konferencii, letnej škole,...) sa rýchlo blíži, chceme Vás poprosiť o pomoc pri šírení informácií o možnostiach, ktoré
ponúka, na vašej škole. Spolu s týmto listom Vám posielame aj grantové kritériá programu. Chceme Vás poprosiť,
aby ste využili vaše komunikačné nástroje a upozornili na grantový program študentov z vašej školy (všetky
potrebné informácie sa nachádzajú aj na našej webovej stránke www.nadaciatatrabanky.sk). Samozrejme,
žiadateľom radi poskytneme aj individuálne konzultácie osobne, telefonicky alebo e-mailovou poštou.
Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu a hlavne na vynikajúce projekty z vašej školy.
Katarína Dutková
Projektová konzultantka
Tel.: 0918 669 214, dutkova@changenet.sk

Marcel Zajac
Správca Nadácie Tatra banky
Tel.: 0905 529 285, zajac@changenet.sk

Spoznaj
tých najlepších

s grantom Študenti do sveta

0211

Komu?
°študentom denného štúdia na niektorej z akreditovaných
vysokých škôl zameraných na ekonomický, právnický,
manažérsky, IT či humanitný smer
°študentom prvého (2. a 3. ročník), druhého alebo tretieho
stupňa vzdelávania, t. j. bakalárske, magisterské, inžinierske
a doktorandské štúdium
°vo veku do 30 rokov
°so študijným priemerom do 1,8
(za predchádzajúci rok štúdia)

Koľko?
°finančné granty do výšky maximálne 5 000 eur
na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými
študijnými pobytmi (2 semestre), letnými školami, stážami
a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných
univerzít v zahraničí

Na čo?
°na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom
v zahraničí:
•registračné poplatky
•školné
•zdravotné a úrazové poistenie
•učebné a výskumné materiály
•cestovné náklady
•náklady na ubytovanie
•iné náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu

Dokedy?
°do 29. 4. 2011
Kritériá hodnotenia a formulár grantu nájdete
na www.nadaciatatrabanky.sk

Grantový program Študenti do sveta
Grantový program Študenti do sveta má aj v roku 2011 ambíciu podporiť
našich najlepších študentov, aby na zahraničných školách získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.
Cieľ programu

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR
na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami,
stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Cieľová skupina

Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v nastávajúcom akademickom roku 2011/2012
(počas realizácie projektu) spĺňať nasledovné podmienky:
• študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl – Nadácia Tatra banky
si vyhradzuje právo pri hodnotení transparentným spôsobom zvýhodniť študentov ekonómie, práva,
manažmentu a IT,
• byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské),
• mať vek do 30 rokov,
• mať študijný priemer do 1,8 (za posledný rok štúdia).

Predmet podpory

Grant môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí na:
• registračné poplatky,
• školné,
• zdravotné a úrazové poistenie,
• učebné a výskumné materiály,
• cestovné náklady,
• náklady na ubytovanie,
• iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti (zapojenie na internet,
kúpa miestnej SIM karty do mobilného telefónu).

Čo má obsahovať vaša žiadosť

1. Pravdivo vyplnený formulár.
2. Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je
cieľom a účelom pobytu, vašu víziu a predstavy o uplatnení sa v budúcnosti na Slovensku (max.
2 strany).
3. Potvrdenie vášho pozvania na zahraničnú univerzitu, zahraničné vzdelávacie podujatie.
4. Rozpočet. Doklad o výške poplatkov spojených s vašou účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí a návrh položkového rozpočtu, v ktorom špeciﬁkujete, ktoré náklady vám môže pomôcť uhradiť
náš grant.
5. Predloženie referencií od dvoch pedagógov z materskej vysokej školy, ktoré potvrdia vašu schopnosť
úspešne absolvovať zahraničné vzdelávacie podujatie.
6. Výpis dosiahnutých študijných výsledkov za ostatný akademický rok, potvrdený pečiatkou študijného
oddelenia. V prípade doktorandov požadujeme iba doklad o prijatí na doktorandské štúdium a študijné
výsledky.

7. Životopis, ktorý má zahŕňať zoznam vašich významných študijných, vedeckých, publikačných či spoločenských úspechov. Formulár životopisu nájdete na našej webovej stránke.
8. Kópiu OP (zakryte, prosím, rodné číslo) a kópiu hlavičky výpisu z účtu na overenie správnosti údajov.

Čo sa stane s vašimi projektmi

° Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program Študenti do sveta sumu 60 000 EUR.
° Nadácia Tatra banky bude informovať študentov o možnosti vypracovať a zaslať projekt do grantového programu.
° Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu, ktorá môže pomôcť
pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.
° Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 29. 04. 2011 zozbiera všetky vypracované projekty
(v piatich exemplároch – 1 originál + 4 kópie), ktoré budú doručené poštou na adresu Nadácia Tatra
banky, P. O. Box 168, 810 00 Bratislava, prípadne osobne na adresu Centrum pre ﬁlantropiu,
Kozia 11, 811 03 Bratislava.
° Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu.
° Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie
a odporučí ich na podporenie správnej rade Nadácie Tatra banky.
° Správna rada Nadácie Tatra banky, na základe odporučenia expertnej komisie, rozhodne o udelení
grantov úspešným žiadateľom.
° Nadácia Tatra banky bude písomne/mailom o výsledku posudzovania informovať všetkých žiadateľov
o grant.
° Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so študentmi, ktorí budú realizovať úspešné projekty.
° Grant bude študentom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.
° Nadácia Tatra banky zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov formou priebežného
monitoringu a spracovaním obsahovej a finančnej správy o priebehu a úspešnosti projektu.
° Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
(interim report).
° Do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy
o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu a osobných prezentácií.
Hodnotiace kritériá a ich váha v škále hodnotenia
Predmet hodnotenia

Študent

Vzdelávacie podujatie

Rozpočet

Čo hodnotíme Možný počet bodov

1,00 – 1,20
Študijné výsledky 1,21 – 1,50
1,51 – 1,80
Dosiahnuté úspechy študijné/vedecké
Dosiahnuté úspechy – publikačné
Dosiahnuté úspechy – spoločenské
Motivačný list
Organizácia, ktorá vzdelávacie podujatie poskytne – prestíž, kvalita
Vzdelávacie podujatie – typ, kvalita
Využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkové vzdelanie predkladateľa
Bodové zvýhodnenie študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT
Efektivita jednotlivých položiek
SPOLU

9
6
3
0–7
0–7
0–7
0 – 15
0–7
0 – 18
0 – 10
0/15
0–5

3–9

0 – 36

0 – 35

0 – 20
3 – 100

