Grantový program Nadácie Tatra banky
Kvalita vzdelávania
Podpora kvality vzdelávania na vybraných vysokých školách
Nadácia Tatra banky sa usiluje neustále prinášať inšpiratívne možnosti a atraktívne príležitosti na
zvyšovanie kvality vzdelávania.
Vzdelávací proces na slovenských vysokých školách chceme priblížiť nielen moderným štandardom
vzdelávania svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ale aj reálnym potrebám praxe.
Možnosť získať finančný grant budú mať projektové tímy zo slovenských vysokých škôl už siedmykrát, ale druhýkrát budú mať túto možnosť všetky slovenské vysoké školy. Projekty, ktoré budú
realizované v oblastiach ekonomika a manažment, budú pri posudzovaní zvýhodnené.
Veríme, že náš grantový program bude mať pozitívny vplyv na aktívne skupiny pedagógov, vedeckých
pracovníkov a študentov, a preto sme sa rozhodli v programe pokračovať aj s mierne upravenými
kritériami. Jasnejším definovaním našich očakávaní chceme dosiahnuť vyššiu kvalitu predkladaných
projektov.

Ciele programu
°Prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách.
°Prostredníctvom grantovej podpory finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové
moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
°Prostredníctvom grantu pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací
proces stal prístupnejší a aktuálnejší a aby tak umožňoval študentom dopĺňať si potrebné vedomosti
a zručnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce.

Cieľová skupina
°O podporu sa môžu uchádzať projektové tímy zo slovenských vysokých škôl.
°Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. Projektový tím je zároveň aj realizátorom projektu.
°Granty budú udelené organizačnej zložke vysokej školy s právnou subjektivitou, na ktorej projektový tím alebo aspoň väčšina jeho členov pôsobí. Ide teda o vysokú školu, fakultu alebo univerzitné
pracovisko.

KRITÉRIÁ PROGRAMU
°Prvým spoločným a najdôležitejším hodnotiacim kritériom pri každom z predložených projektov
bude, že podporíme len tie projekty, ktorých aktivity sú realizované v škole, súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy.
Toto kritérium budeme sledovať a podporovať v kombinácii s ďalšími kritériami:
•aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vyučovania s praxou a zlepšenie pripravenosti
študentov na prax,
•aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania,
•zlepšovanie obsahu alebo formy súčasného vyučovacieho procesu či predmetu,
•priamy vplyv na kvalitu vyučovania študentov tej školy, ktorá projekt predloží,
•výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, a to po použití finančného príspevku
od Nadácie Tatra banky.

TECHNICKÉ KRITÉRIÁ PROGRAMU
°Z programu môžu byť hradené len výdavky priamo súvisiace s projektom, čiže so zvýšením kvality
vyučovacieho procesu.
°Z projektu nebudú hradené bežné výdavky škôl (rekonštrukcie, stavebné aktivity či úpravy, energie,
komunikačné náklady a organizačné zabezpečenie chodu školy).
°Mzdové náklady bude možné zahrnúť do projektových nákladov len v prípade, že aktivity budú presahovať rámec povinností zamestnanca alebo vedeckého pracovníka, ktorí sú odmeňovaní z rozpočtu organizácie, a tieto aktivity budú v projekte opísané v prílohe k rozpočtu.
°Z programu nebudú hradené ani náklady nesúvisiace priamo s vyučovacím procesom (napríklad
organizácia beánie).
°Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 5 000 EUR.
°Nadácia vyčlenila na tento program maximálne 25 000 EUR.
°Projekty musia byť zrealizované do 30. novembra 2013.
°Nadácia podporí len tie projekty, ktoré budú realizovateľné, a uprednostní projekty, v ktorých bude
navrhnuté efektívne využitie finančných prostriedkov.
°Projekty budú napísané v rozsahu maximálne štyroch strán (formátu A4).
°Projekty budú odovzdané do 29. októbra 2012.
°Projekty budú odovzdané v piatich exemplároch.

Čo sa stane s vašimi projektmi
°Nadácia Tatra banky v septembri 2012 osloví vybrané školy, aby informovali svojich pracovníkov
a študentov o možnosti vypracovať a zaslať projekt do grantového kola.
°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. októbra 2012 zozbiera všetky vypracované projekty,
ktoré budú:
•poštou doručené na adresu Nadácia Tatra banky, P.O. Box 168, 810 00 Bratislava,
•prípadne doručené osobne na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, Bratislava.
°Expertná komisia, ktorú na tento účel zriadila Správna rada Nadácie Tatra banky, bude posudzovať
všetky predložené projekty a podľa stanovených kritérií vyberie tie projekty, ktoré odporučí na podporu 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 o výsledku posudzovania všetkých žiadateľov o grant informovať
písomne.
°Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s organizáciami, ktoré budú úspešné projekty
realizovať.
°Dar bude po podpísaní darovacej zmluvy organizáciám poskytnutý v jednej splátke.
°Formou priebežného monitoringu a spracovaním obsahovej a finančnej správy o priebehu a úspešnosti projektu Nadácia Tatra banky zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov.
°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 realizovaných projektoch formou písomného reportu a osobných prezentácií.

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia
Kritérium

Možný počet bodov

Miera obohatenia základného vyučovacieho procesu (inovácia)

0 – 35

Navrhované prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou

0 – 15

Navrhované využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania

0 – 15

Multiplikovateľnosť navrhovaného projektu

0– 8

Prierezovosť navrhovaného projektu

0– 8

Formálna stránka projektu (rozpočet, merateľnosť výstupov,...)

0– 9

Bodové zvýhodnenie študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT

0 alebo 10

SPOLU

0 – 100

