Zásady rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových, kultúrnych a záujmových
činností 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 voľno-časovej 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
o

o
o
o
o

o

projekt má byť zameraný na podporu športových aktivít študentov na kultúrnu činnosť
študentov alebo záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre,
žiadateľ predkladá projekt formou vyplnenej žiadosti o dotáciu (1-krát len v elektronickej
podobe na email uvedený vo výzve) k termínu uzávierky projektov. Termín uzávierky
projektov bude zverejnený v rámci výzvy na internetovej stránke SPU (www.uniag.sk) v časti
„OZNAMY“,
projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením študentov SPU v Nitre,
projekt má slúžiť širšej komunite študentov SPU v Nitre,
projekt musí byť zrealizovaný v aktuálnom kalendárnom roku najneskôr do 30 novembra,
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)
výšku finančnej podpory pre jednotlivé projekty schvaľuje na základe odporúčania prorektora
pre komunikáciu a prax, rektorka SPU.

5. Kritériá na posudzovanie projektov:
o
o
o
o
o
o

prospešnosť pre komunitu študentov SPU v Nitre,
prospešnosť pre vytváranie pozitívneho obrazu SPU v Nitre,
nápaditosť, originalita,
zapojenosť študentov SPU v Nitre v dennej forme štúdia do realizácie projektu,
podiel aj iných zdrojov financovania,
formálna kvalita projektu (zrozumiteľnosť, obsah potrebných informácií, reálnosť rozpočtu).

6. Finančná realizácia projektov
Podporení žiadatelia získajú finančnú podporu na obstaranie tovarov a služieb súvisiacich s realizáciou
projektu. Finančnú dotáciu nie je možné použiť na mzdy. Vyúčtovanie finančnej podpory bude možné
najneskôr do 30. 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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