Grantové
programy
2019
www.nadaciatatrabanky.sk

Grantové programy
Nadácie Tatra banky
v roku 2019
Grantový program

Termín otvorenia

Termín odovzdania
projektov

Viac dizajnu
(1. kolo)

21. január
(pondelok)

28. február
(štvrtok)

Stredoškoláci
do sveta

30. január
(streda)

15. marec
(piatok)

Študenti do sveta
(vysokoškoláci)

1. marec
(piatok)

12. apríl
(piatok)

Kvalita vzdelávania

1. apríl
(pondelok)

24. máj
(piatok)

Viac umenia

3. jún
(pondelok)

27. september
(piatok)

Viac dizajnu
(2. kolo)

4. september
(streda)

16. október
(streda)

E-Talent

19. september
(štvrtok)

1. november
(piatok)

Grantové programy
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia
podporujúca VZDELÁVANIE na stredných a vysokých
školách, pôvodné slovenské UMENIE a DIZAJN. Je
tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa, tvoriť
a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť –
jednoducho pre všetkých, ktorí chcú byť vo svojom
odbore najlepší. Prostredníctvom svojich programov
a grantov podporuje najlepších študentov, vytvára
atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie
a vysoké školy na zvyšovanie kvality vzdelávania
a prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi.
Podporuje začínajúcich aj etablovaných umelcov,
ktorých zároveň už vyše dvadsať rokov oceňuje
Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Ak chcete
na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom naozaj
vynikáte, my vás veľmi radi podporíme.

Podporujeme vzdelávanie,
umenie a dizajn
Viac dizajnu
Grantový program Viac dizajnu pre mladých dizajnérov
je zameraný na oblasť umeleckého dizajnu. Naším cieľom
je podporiť kreatívny proces a prezentáciu mladých
slovenských dizajnérov, ktorým chceme pomôcť etablovať
sa. Ambíciou programu je podporiť tvorbu, prezentáciu
a vzdelávanie mladých dizajnérov tvoriacich v oblasti
umeleckého dizajnu. Tento grant má 2 uzávierky.
Suma určená na program: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000 EUR

Stredoškoláci do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje
tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa
rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom
zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. Pritom
nadácii nejde iba o podporu jazykových zručností, ale hlavne
o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie
smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.
Suma určená na program: 20 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR

Študenti do sveta
Grantový program Študenti do sveta podporuje
najlepších študentov, aby študovali na zahraničných
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na
Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia
Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie
časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými
pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi
na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Suma určená na program: 55 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Kvalita vzdelávania
Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším,
v Nadácii Tatra banky existuje už od roku 2006.
Od roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú
skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich
aktivity, v minulosti realizované v rámci grantového
programu Vedieť viac.
Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť
vzdelávací proces na slovenských vysokých školách
štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym
potrebám praxe.
Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené
z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých
škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov
mimovládnych neziskových organizácií, ktorí „chcú
vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad
oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť
vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov
a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami
praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich
pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov
a študentov. Podporíme aktivity, ktoré obohatia konkrétny
študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského
vzdelávania.
Suma určená na program: 65 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Viac umenia
Grantový program Viac umenia je grantový program
na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré
oceňujeme aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.
Podporíme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov
a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom
vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či
pedagógov predstavujú tento tvorivý proces študentom
– budúcim umelcom.
Podporíme tvorivé tímy zložené zo slobodných umelcov
a študentov niektorej z týchto vysokých škôl:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta
umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola
múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej

Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej
komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre.
Suma určená na program: 60 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR

E-Talent
V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu
uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov
všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných
pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej
a priemyselnej informatiky.
Naším cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť
učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým
projektom už počas vysokej školy.
Suma určená na program: 20 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Cena
Nadácie
Tatra banky
za umenie

Tatra banka aj prostredníctvom vlastnej nadácie už takmer
25 rokov každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojím
dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského
umenia či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej
scéne alebo vo výtvarnom umení. Od roku 2008 sa
navyše v každej uvedenej kategórii udeľuje osobitná
cena Mladý tvorca, ktorú získava mladý umelec
aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti.
Od vzniku ocenenia sme ich udelili 99 etablovaným
osobnostiam a 58 mladým tvorcom. Deviatim módnym
návrhárom sme navyše poskytli príležitosť navrhnúť
šaty pre múzu – moderátorku večera. Cieľom Nadácie
Tatra banky je oceňovať osobnosti slovenskej kultúry
a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.

Osobnosti osobne
Jedným z programov Nadácie Tatra banky zameraných
na podporu vzdelania je program Osobnosti osobne.
V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na Slovensku
privítať siedmich nositeľov Pulitzerovej ceny, ako aj ôsmich
nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalšie desiatky
svetových vedeckých osobností.

Aby študentom
nič nechýbalo
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Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich
programov a grantov už štrnásť rokov
dlhodobo pomáha slovenským študentom pri štúdiu
na zahraničných univerzitách, na Slovensko prináša
vystúpenia svetových vedeckých odborníkov
a na vysokých školách rozvíja svoje aktivity
na podporu vzdelania a špičkových vzdelávacích
podujatí. Podporuje umeleckú tvorbu a každoročne
oceňuje etablovaných aj začínajúcich slovenských
umelcov Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.
V roku 2018 sme v rámci grantových programov
podporili spolu 372 projektov v celkovej výške
685 000 EUR.
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