Zapoj sa do 11. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s.,
staň sa Talentom Novej Európy a získaj grant!
Možno hľadáme práve teba...
Vidíš svoju budúcnosť vo vede? Máš už za sebou úspechy v domácich alebo zahraničných súťažiach? Máš od 12 do 25 rokov?
Tak neváhaj! Vyplň do 23. októbra 2017 online prihlášku, staň sa Talentom Novej Európy a získaj grant od Stredoeurópskej
nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
Ak sa v uvedenom popise nespoznávaš ty sám/sama, skús na program upozorniť niekoho nadaného z oblasti vedy vo svojej
rodine, škole či okolí. Možno sa vďaka tebe stane Talentom Novej Európy.
Cieľom programu Talenty Novej Európy je finančným príspevkom pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom v umení,
vede a športe ďalej rozvíjať svoj talent.
Školy a centrá voľného času prevádzkujúce záujmové krúžky často nemajú dostatok prostriedkov, možností a adekvátne
vybavenie na to, aby umožnili nadaným deťom a mladým ľuďom naplno rozvinúť svoj talent. Často ani samotní rodičia
talentovaného dieťaťa si nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak nie je v rodine jediným
dieťaťom. Preto CEF a SLOVNAFT už 11. rok prichádzajú s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty,
ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov.

Komu je program určený – kto môže získať grant na rozvoj svojho talentu?
V rámci aktuálneho ročníka sa o grant v oblasti VEDA môžu uchádzať:
- deti/mladí ľudia vo veku 12-25 rokov navštevujúci ZŠ, SŠ alebo VŠ;
- aj úspešní finalisti a finalistky predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu.
Uchádzači a uchádzačky musia preukázať svoje nadanie výsledkami z domácej či medzinárodnej scény, konkrétne umiestnením
na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou
súťažou sa rozumie súťaž s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín.
O grant je možné požiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent z oblasti vedy). Dieťa môže do projektu prihlásiť zákonný
zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj
sám/sama.

Kde nájdem prihlášku?
Prihlásiť sa je možné len na internete cez online formulár, ktorý nájdeš na www.tne.sk.

Dokedy sa treba prihlásiť?
Prihlášku je potrebné online vyplniť a odoslať do 23. októbra 2017.

Čo má prihláška obsahovať?
Každá prihláška musí obsahovať:
1.

Vyplnené všetky polia online formuláru.

V prihláške nesmú predovšetkým chýbať:
- identifikačné údaje osoby, ktorá je oprávnená prihlášku poslať (zákonný zástupca, ktorý prihlasuje dieťa
do programu, alebo samotný nadaný mladý človek, ak už dovŕšil vek 18 rokov)
- identifikačné údaje nadaného dieťaťa, ktoré do programu prihlasujete
- čestné prehlásenie osoby, ktorá prihlášku posiela (text prehlásenia je súčasťou online prihlášky)
- doterajšie najväčšie úspechy mladého talentu (celoslovenské a/alebo medzinárodné)
- účel, na ktorý mladý talent potrebuje grant z programu Talenty Novej Európy, napr.:
o názov, termín, miesto konania a program národnej alebo medzinárodnej súťaže, kurzu, workshopu alebo
vedeckého sympózia, ktorého by sa mladý talent chcel zúčastniť;
o školné, lektorské alebo poplatky za štúdium na odbornej škole, ktoré by sa mali zo získaných prostriedkov
financovať;
o potrebné vybavenie (napr. prístroj, materiál, odborná literatúra...), ktoré by sa mali zo získaných prostriedkov
zabezpečiť.
- suma, ktorú dieťa/mladý človek pre rozvoj svojho talentu potrebuje.
V súvislosti s účasťou na rôznych podujatiach (súťaž, kurz a pod.) príspevok je možné žiadať na účastnícke poplatky,
cestovné alebo ubytovacie náklady. Príspevok na stravu nie je poskytovaný. Príspevok je možné žiadať na náklady,
ktoré vzniknú po 23. februári 2018, teda po plánovanom vyhlásení víťazov programu Talenty Novej Európy.
- opis rodinného zázemia žiadateľa/žiadateľky o grant
- prínos predchádzajúceho grantu, v prípade ak žiadate o opakovanú podporu
2.
-

Nahrané nasledovné povinné prílohy do online formulára
potvrdenie o návšteve školy
krátky motivačný list dieťaťa/mladého človeka s opisom, prečo by mal grant v programe Talenty Novej Európy získať
práve tento mladý talent (motivačný list musí napísať dieťa, nie rodič)
stručné odporúčanie vyučujúcich alebo vedúcich dieťaťa/mladého človeka vysvetľujúce, prečo by mal grant získať
práve tento nádejný talent.
max. 5 najcennejších a najhodnotnejších diplomov alebo certifikátov preukazujúcich doterajšie dosiahnuté
výsledky a úspechy mladého talentu.
internetový odkaz (napr. na YouTube, Google Drive, atď...) s videom alebo .ppt prezentáciou riešenia konkrétnej
vedeckej úlohy. Internetový odkaz musí byť verejne prístupný (bez zaheslovania) a jeho trvanie časovo
neobmedzené.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA K PRIHLÁŠKE
1.
2.
3.
4.

V prípade, že prihláška nebude úplná (budú v nej chýbať povinné údaje a prílohy), bude automaticky vylúčená.
Nadácia nebude uchádzačov a uchádzačky informovať o dôvodoch zamietnutia prihlášky, a to ani na ich osobnú
žiadosť.
Uchádzač/uchádzačka si môže v rámci jednej prihlášky zvoliť maximálne dve vedné kategórie.
O správnom vyplnení a odoslaní online prihlášky bude uchádzač/uchádzačka oboznámený/á automaticky
generovaným potvrdzujúcim emailom na kontaktnú emailovú adresu uvedenú v prihláške.

Posudzovanie žiadostí a výber
Do hodnotiaceho procesu budú zaregistrované všetky prihlášky, ktoré online systém príjme najneskôr 23. októbra 2017 do 23.59
hod.
1. kolo
V prvom kole hodnotenia personál Stredoeurópskej nadácie skontroluje formálne náležitosti prihlášky. Prihlášky, ktoré nespĺňajú
uvedené základné podmienky alebo nie sú riadne vyplnené, budú z ďalšieho procesu spracovávania automaticky vyradené,
o čom budú žiadajúci upovedomení.
2. kolo
Prihlášky, ktoré budú spĺňať všetky potrebné náležitosti, budú zhodnotené v spolupráci s jedným alebo viacerými renomovanými
odborníkmi alebo odborníčkami v oblasti vedy. Hodnotenie bude zohľadňovať dosiahnuté výsledky žiadajúcich, účel, na ktorý sa
grant z programu žiada, preukázateľnosť rastu talentu, ako i opodstatnenosť grantu.
3. kolo
Na základe hodnotenia v druhom kole postupuje užší okruh mladých talentov do tretieho (finálového) kola. V rámci tretieho kola
budú nadané deti a mladí ľudia hodnotené/hodnotení na základe osobného prezentovania svojho talentu naživo pred porotou.
Z prezentujúcich finalistov odborná porota vyberie Talenty Novej Európy, ktoré získajú grant od Stredoeurópskej nadácie
a spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
Vo fáze hodnotenia v druhom kole sa nebude prihliadať na žiadne výsledky a úspechy zaslané dodatočne, t.j. po 23. októbri
2017. Akékoľvek ďalšie významné výsledky a úspechy budú môcť uchádzači a uchádzačky o grant prezentovať v treťom kole,
t.j. na osobnej prezentácii pred odbornou porotou.
Vybrané talenty budú zverejnené v interných propagačných materiáloch Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT,
vrátane ich webových stránok, ako aj v externých celoslovenských a regionálnych médiách.
Akékoľvek vymáhanie zmeny rozhodnutia poroty súdnou cestou je vylúčené.
Vyhlasovatelia programu „Talenty Novej Európy“ (CEF a SLOVNAFT, a. s.) si vyhradzujú právo meniť podmienky a čas
trvania projektu. Vyhlasovatelia projektu si tiež vyhradzujú právo neprideliť grant žiadnemu z prihlásených.

