ZÁMERY PODPORNEJ ČINNOSTI A OKRUHY ŽIADATEĽOV
NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO
NA ROK 2017

OKRUH A:
A.1

A.2
A.3
A.4

OKRUH B:
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
OKRUH C:
C.1
C.2

EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY (materské, základné, stredné, špeciálne)

materiálno-technické vybavenie učební;
učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania;
vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych
a historických pamiatok ECAV na Slovensku;
podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity,
pomôcky).

CIRKEVNO-ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev)

učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva;
odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia ECAV;
podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity,
pomôcky)
spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním
v ECAV (vecné náklady, cestovné, nie honoráre);
podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.

FYZICKÉ OSOBY (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti)

čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV;
podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.

OKRUH D:
ŠTUDENTI EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK BRATISLAVA
− Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendiá najlepším študentom EBF UK v
každom školskom roku v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a
Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi (schvaľuje
Generálne presbyterstvo).
Spoločná poznámka:
Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, prednášateľom,
pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce,
na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola alebo cirkevný zbor.

Schválené Správnou radou Nadácie J.A.Komenského v Žiline, dňa 14.03.2017.
Ing. Eva Dubovcová
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KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA PODPORY NADÁCIOU JANA AMOSA KOMENSKÉHO
NA ROK 2016
Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom
formulári (príloha).
Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, najneskôr však mesiac po termínoch
uzávierky podávania žiadostí.
Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):
1. termín: k 31. januáru kalendárneho roka
2. termín: k 31. augustu kalendárneho roka
Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných
prostriedkov v sume určenej v schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na
príslušný rok.
Kritéria na predkladanie žiadostí:
1. Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú
žiadosť.
2. Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch
odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.
3. Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá
bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.
4. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky
použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.
Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie
a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších
dodatkov.
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