Výnimočný nápad spoznáme hneď

Nadácia Tatra banky podporí najlepších študentov v dosiahnutí ich skutočného podnikateľského sna.
°Finančným príspevkom podporíme aktívnych študentov odhodlaných
využiť svoje vedomosti a zručnosti na svoje podnikanie.
°Pomôžeme uhradiť štartovacie náklady súvisiace s realizovaním
podnikateľského zámeru.
°Podporíme nápady, návrhy či plány na podnikanie študentov slovenských
vysokých škôl, sformulované do podoby reálnych biznis plánov.
°Podporíme náklady súvisiace s realizáciou podnikateľského zámeru.

Komu?
Grant je určený:
•študentom druhého a tretieho stupňa (magister, doktorand) denného štúdia
na slovenských vysokých školách
•predkladateľom projektov, ktorí budú svoj podnikateľský zámer realizovať
prostredníctvom slovenských podnikateľských subjektov (buď priamo
nimi založených spoločností, alebo spoločností, v ktorých budú mať
jednoznačne definovaný vlastnícky vzťah)

Dokedy?
•svoje biznis plány posielajte do 28. apríla 2014

Koľko?
•na pokrytie prvých nákladov pri štarte vášho biznisu vám poskytneme
finančný grant vo výške 5 000 EUR

Kritériá hodnotenia a formulár grantu nájdete na

www.nadaciatatrabanky.sk
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