Zásady rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových aktivít, kultúrne aktivity a záujmovú
činnosť študentov SPU v Nitre
1. Finančné prostriedky určené na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, na kultúrnu
činnosť, na podporu univerzitných pastoračných centier a záujmovej činnosti študentov SPU v Nitre
budú použité na:
a) športové aktivity študentov
b) kultúrnu činnosť študentov
c) záujmovú činnosť študentov
2. Oprávnení žiadatelia:
a) akademické súbory SPU, športové kluby SPU, občianske združenia a spolky pôsobiace na SPU
v Nitre v oblasti športu, kultúry a záujmovej a voľnočasovej činnosti.
b) neformálne skupiny študentov SPU (minimálne 3 študenti SPU v Nitre).
3. Oprávnení žiadatelia sa uchádzajú o finančné prostriedky prostredníctvom vypracovaných
projektov.
4. Základné podmienky na pridelenie finančnej podpory
o

projekt je určený na podporu športových aktivít študentov na kultúrnu činnosť študentov
alebo záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre,

o

žiadateľ predkladá projekt na riadne vyplnenom formulári žiadosti (1-krát vytlačený
originál a 1-krát v elektronickej podobe) a požadované prílohy k termínu uzávierky
projektov - termíny uzávierky projektov budú zverejnené na internetovej stránke SPU
(www.uniag.sk) v časti „OZNAMY“,

o

projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením študentov SPU v Nitre,

o

projekt má slúžiť širšej komunite študentov SPU v Nitre,

o

projekty musia byť zrealizované v príslušnom kalendárnom roku,

o

najvyššia odporúčaná žiadaná suma na projekt:
a) 3 000 € - oprávnený žiadateľ podľa čl. 2 písm. a)
b) 500 € - oprávnený žiadateľ podľa čl. 2 písm. b)

o

výšku finančnej podpory pre jednotlivé projekty schvaľuje na základe odporúčania
prorektora pre komunikáciu a prax, rektorka SPU.

5. Kritériá na posudzovanie projektov:
o

prospešnosť pre komunitu študentov SPU v Nitre,

o

prospešnosť pre vytváranie pozitívneho obrazu SPU v Nitre,

o

nápaditosť, originalita,

o

zapojenosť študentov SPU v Nitre v dennej forme štúdia do realizácie projektu,

o

prípadný podiel aj iných zdrojov,

o

formálna kvalita projektu (či je projekt zrozumiteľný, obsahuje všetky potrebné informácie,
reálny rozpočet).

6. Finančná realizácia projektov
Podporení žiadatelia získajú finančnú podporu na obstaranie tovarov a služieb súvisiacich s
realizáciou projektu, nie je možné získať finančnú podporu na mzdy. Čerpanie finančnej podpory
bude najneskôr do 31. novembra príslušného kalendárneho roka.
7. Propagácia projektu
Podporení žiadatelia sú povinní propagovať aktivity projektu prostredníctvom tlačovín (plagátov,
letákov, atď.) a prostredníctvom internetovej stránky a sociálnych médií SPU v Nitre.
8. Vyhodnotenie projektu
Úspešný uchádzač doručí správu o realizácii projektu elektronicky prorektorovi pre komunikáciu a
prax najneskôr do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Žiadateľ, ktorý nepredloží správu o
realizácii projektu nebude finančne podporený v nasledujúcom kalendárnom roku.
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