Podmienky schémy

Podporujeme talenty
2016
Podporujeme talenty je otvorená individuálna ad hoc schéma, ktorou chceme
podporovať nadanú mladú generáciu, ktorá nemá finančné možnosti na to, aby sa
úspešne prezentovala na súťažných či prezentačných podujatiach v zahraničí.
Schémou chceme prispieť k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania
cieľových skupín programu a umožniť im dosahovanie individuálnych cieľov s tým
súvisiacich.

1. Ciele schémy a oblasti podpory
Cieľom otvorenej finančnej schémy Podporujeme talenty je podpora reprezentácie mladých
ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne:
a) podpora rozvoja nadanej mladej generácie a nadaných detí;
b) podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na
svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako väčšina mladých v spoločnosti.

2. Cieľové skupiny schémy


nadané deti a mladí ľudia vo veku 6 – 21 rokov (vrátane)

3. Oprávnení žiadatelia v schéme


študenti základných a stredných škôl, ktorí zároveň spĺňajú podmienku cieľovej
skupiny schémy

Pozn.: v prípade osôb, ktoré nedosiahli plnoletosť podáva žiadosť ich zákonný zástupca
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4. Čo môže byť podporené
Účelom podpory bude pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného,
registračných poplatkov a ďalších položiek, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti
na podujatiach a ktoré žiadateľovi/žiadateľke umožňujú prezentovať svoje výnimočné
schopnosti a tým reprezentovať Slovensko v zahraničí.
Oblasti podpory: medzinárodné súťaže, ktorým predchádzala úspešná účasť na súťaži
celoštátneho charakteru alebo splnenie iného kvalifikačného predpokladu.
Schéma Podporujeme talenty je určená aj pre reprezentácie detí a mladých ľudí v oblasti
kolektívnych športov a umeleckých celkov, je však obmedzená na podporu maximálne
dvoch jednotlivcov v rámci športového tímu, skupiny, umeleckého celku alebo hudobného
telesa atď..

5. Aká čiastka je k dispozícii
Pre začiatok, v rámci zahájenia schémy, bola vyčlenená suma 3500 €. Na základe kvality
posudzovaných žiadostí môže Správna rada Nadácie Intenda rozhodnúť o navýšení celkovej
sumy.
Maximálna suma, ktorú môže požadovať jednotlivec je stanovená na 350 €. Jej výška závisí
od nevyhnutných výdavkov spojených s účasťou na podujatí, pričom každá žiadosť bude
posudzovaná individuálne. Správna rada nemusí schváliť celkovú požadovanú sumu.
V rámci Podpory talentov sa nevyžaduje finančná spoluúčasť prijímateľa podpory.

6. Kto rozhoduje o udelení podpory
V rámci Podpory talentov rozhoduje v roku 2016 o udelení podpory Správna rada Nadácie
Intenda.
Nadácia bude žiadosti zbierať priebežne a Správna rada ich bude posudzovať v pravidelných
intervaloch.

7. Termín výzvy, uzávierky a obdobie realizácie projektu
Termín otvorenia schémy pre prijímanie žiadostí: 12. septembra 2016
Termín uzávierky prijímania žiadostí:
priebežne do 30. novembra 2016
Časové rozpätie realizácie projektov:
do 31.12.2016
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8. Termíny zasadnutí Správnej rady NI
Priebežne počas roka na základe množstva prijatých žiadostí o podporu.

9. Kritériá pre hodnotenie projektov
a) Formálne kritériá
Úlohou formálnych kritérií je overiť legitimitu žiadateľa o podporu a skontrolovať či žiadosť
spĺňa technické kritériá, zadefinované v podmienkach (prílohy a i.).

b) Obsahové kritériá
Obsahové kritériá umožňujú Správnej rade NI posúdiť, nakoľko predkladaná žiadosť napĺňa
ciele schémy Podpora talentov, je realizovateľný a finančne efektívny. Posudzuje sa:


motivačný list v príslušnom rozsahu približujúci subjektívny význam účasti žiadateľa na
plánovanom podujatí,



odporúčanie pedagóga, prípadne viacerých pedagógov žiadateľa, poskytuje spoločenskú
záruku, že podpora bude poskytnutá iba vhodným žiadateľom,



rozpočet priblíži, ktoré položky budú financované grantom.

10. Postup pri podávaní žiadosti
V rámci otvorenej schémy musia jednotlivci predložiť na predpísaných formulároch Žiadosť
o poskytnutie podpory obsahujúcu (1) formulár žiadosti, (2) motivačný list, (3) odporúčanie
pedagóga a ďalšie prílohy:

Povinné prílohy




Kópia dokladu totožnosti žiadateľa (v prípade, že ku dňu zverejnenia výzvy nedosiahol
15 resp. 18 rokov, jeho zákonného zástupcu spolu s rodným listom žiadateľa).
Potvrdenie o vedení osobného účtu žiadateľa, resp. jeho zákonného zástupcu.
Potvrdenie o návšteve základnej alebo strednej školy.
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Nepovinné prílohy (prikladajú sa v prípade, že nimi žiadateľ disponuje):






fotokópie certifikátov o absolvovaných školeniach a kurzoch
fotokópie získaných diplomov a ocenení
potvrdenia o dosiahnutých skúsenostiach a vedomostiach v rámci mimoškolských aktivít
doklad o účasti a dosiahnutých výsledkoch na rôznych typoch olympiád a iných
podporných študijných programoch (jazykové súťaže, stredoškolská odborná činnosť a
pod.)
doklad o účasti a dosiahnutých výsledkoch v rámci záujmových podujatí

Úplne a správne vyplnenú Žiadosť o poskytnutie podpory je potrebné podať:
1. formulár žiadosti, motivačný list, odporúčanie pedagóga spolu s požadovanými
prílohami podávate poštou (alebo osobne) na adresu nadácie na predpísaných
formulároch, ktoré sú k dispozícii na stránke www.intenda.sk a v Nadácii Intenda.
Žiadatelia predkladajú žiadosti o poskytnutie podpory v obálke s uvedením
prijímateľa a odosielateľa označenej heslom „Podporujeme talenty 2014“.
2. elektronicky zasielate len vyplnený formulár žiadosti vo formáte Microsoft WORD na
adresu talenty@intenda.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť skratku
grantovej schémy „PT 2016“ a meno žiadateľa.
Žiadosti je možné podávať priebežne od vyhlásenia schémy do 30. novembra 2016
Materiály, zaslané do Nadácie Intenda v rámci Podpory talentov, sa žiadateľom
nevracajú.
Informácie o výsledku rozhodovania budú priebežne zverejňované na stránke Nadácie
Intenda, pričom žiadateľom budú oznámené e-mailom.

11. Konzultácie
Bližšie informácie o programe ako aj konzultácie v procese prípravy žiadostí poskytnú
pracovníci Nadácie Intenda na tel. č. 02/57297113 , na e-mailovej adrese
talenty@intenda.sk alebo osobne na Pražskej 11 v Bratislave. Termín osobnej konzultácie je
potrebné si dohodnúť vopred!
Konzultácie nie sú pre žiadateľov o podporu povinné.
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