Grantový program Gymes 2020
Ahoj,
sme veľmi radi, že si sa rozhodol/a zapojiť sa do grantového programu Gymes 2020. Pozorne si
prečítaj informácie a vyplň formulár.
Cieľ projektu:
- podpora aktivít, smerujúcich k zlepšovaniu úrovne vzdelávania na škole a zvyšovaniu kvality života v
školskom prostredí,
- podpora zlepšovania vyučovania,
- podpora mimoškolskej činnosti v priestoroch školy,
- organizácie a účasti na mimoškolských aktivitách a záujmových činnostiach,
- zlepšenie materiálneho vybavenia školy
- charitatívne aktivity na pomoc ľuďom v núdzi cez partnerské občianske združenia
Komu je určený:
- žiadosť o poskytnutie grantu môžu podať študenti Gymes, ktorých rodičia sú členmi ZRPŠ s
uhradeným príspevkom
- študent Gymesu môže podať iba jeden projekt, avšak môže byť spoluautorom viacerých projektov.
Podmienky poskytnutia grantu:
• spracovaný projekt vyplnením tohto formulára
• priložený dokument s predpokladaným rozpočtom
Garant projektu:
• člen pedagogického zboru GYMES
Hodnotenie projektov:
• Hodnotiaca komisia v zložení:
- predseda alebo podpredseda OZ pri ZRPŠ Gymes,
- dvaja zástupcovia OZ pri ZRPŠ Gymes,
- dvaja zástupcovia pedagogického zboru (nesmie to byť garant projektu),
- dvaja zástupcovia študentov
• Hodnotiace kritériá: na základe bodovacieho systému sa vyberie jeden alebo viacero projektov, v
prípade nerozhodného výsledku, projekt vyberie predseda alebo podpredseda OZ ZRPŠ Gymes.
Alokácia zdrojov:
• na grantový program bude v šk. roku 2020/2021 vyčlenené 5000 €
• príspevok na jeden projekt je bez limitu
• hodnotiaca komisia môže vybrať jeden alebo viac projektov na podporu, pričom výška financií v
rozpočte projektu môže byť 100%, alebo nižšia.
• podaním projektu nevzniká na finančnú podporu právny nárok
Spôsob financovania projektu:
• v prípade schválenia projektu hodnotiacou komisiou sa poskytnú finančné prostriedky garantovi
projektu podľa schváleného rozpočtu projektu.
• garant spolu s predkladateľom projektu zodpovedá za dokladovanie vynaložených prostriedkov.

Vyúčtovanie projektu
• doklady o platbách, príp. zvyšné financie, odovzdá garant hodnotiacej komisii najneskôr 14 dní od
ukončenia projektu. V prípade odôvodneného navýšenia rozpočtu sa predmetná navýšená suma
vyplatí po písomnom schválení hodnotiacou komisiou.
Odoslaním formulára dávaš súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom hodnotenia a
archivácie podkladov na vyhodnotenie grantového programu.
UKONČENIE PODÁVANIA PROJEKTOV JE 30.11.2020!

