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Žiados? o poskytnutie podpory

[1]

V spolo?nosti Sandoz , divízii spolo?nosti Novartis, nám záleží na vzdelávaní a
?innostiach súvisiacich s podporou komunity a pacientov, preto podporujeme rôzne aktivity.
Ak máte ako organizácia projekt, ktorým môžeme spolu naplni? toto poslanie, dajte nám
vedie?.
Aké sú základné podmienky pre poskytnutie podpory?
Spolo?nos? Sandoz môže poskytnú? financovanie alebo iný typ podpory legitímnym
organizáciám v oblasti zdravotnej starostlivosti a podpori? tak rozvoj pri objavovaní nových
spôsobov zlepšovania a predlžovania života ?udí, ako aj rozširovania vedeckých a lekárskych
poznatkov a podporu komunít, v ktorých zamestnanci spolo?nosti Sandoz žijú a pracujú.
Našu podporu môžeme poskytnú? iba na vopred stanovený konkrétny ú?el a to len
organizáciám, najmä neziskovým alebo pacientskym. Podporu nemôžeme poskytnú?
jednotlivcom ani politickým stranám, ani na aktivity a projekty, ktoré sa už konali.
Ako môžem poda? žiados? o podporu?
Žiados? o podporu (grant) je potrebné poda? prostredníctvom portálu GEMS po kliknutí na
tento odkaz. klikni tu. [2]
Viac detailov o portáli GEMS získate v úvodnej informácii pre externých používate?ov.
GEMS úvodná informácia (PDF 837,79 KB) [3]
Podrobné pokyny pre používanie portálu GEMS nájdete v príru?ke k podaniu žiadosti o
grant v portáli GEMS.
Príru?ka k podaniu žiadosti o grant (PDF 340,73 KB) [4]
Žiados? o podporu môžete poda? kedyko?vek v priebehu roka. V prípade, že žiadate?om je
poskytovate? zdravotnej starostlivosti, poskytnutá podpora podlieha zrážkovej dani.
Žiados? o podporu by mala obsahova? najmä:
jasnú špecifikáciu ú?elu podpory,
v prípade, že je predmetom žiadosti finan?ná podpora, aj jej výška vyjadrená v eurách,
podpornú dokumentáciu (najmä podrobné informácie o aktivite alebo projekte a detailný
rozpo?et),
?asový harmonogram, najmä plánovaný dátum za?atia aktivity alebo projektu, ako aj
predpokladaný dátum ukon?enia projektu,

stanovy alebo zakladajúce listiny (v prípade ob?ianskych združení a neziskových
organizácií), prípadne kópiu výpisu z Obchodného registra (ak je žiadate?om obchodná
spolo?nos?),
výro?nú správu za uplynulý rok,
potvrdenie o vedení ú?tu, v prípade, ak predmetom žiadosti je finan?ná podpora.
Ako sú žiadosti vyhodnocované?
Po prijatí žiadosti budú príslušní pracovníci spolo?nosti Sandoz každú žiados? starostlivo a
spravodlivo skúma? a následne, po získaní všetkých potrebných informácií, Vám poskytneme
odpove?.
O poskytnutí podpory rozhodne odborná hodnotiaca komisia. Podaním žiadosti nevzniká
právny nárok na poskytnutie podpory.
Žiadate? je zodpovedný za žiados?, obsah a implementáciu akejko?vek ?innosti, ktorá bude
podporená spolo?nos?ou Sandoz, vrátane dodržiavania zákonov a predpisov.
Aký je postup, ak je Vaša žiados? schválená?
Po schválení podpory bude so žiadate?om uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory. Po
ukon?ení projektu alebo aktivity je nutné preukáza? oprávnené použitie prostriedkov
ú?tovnými dokladmi alebo iným hodnoverným spôsobom.
Na základe právnych predpisov a kódexov, ktorými sme ako spolo?nos? viazaní, môžu by?
údaje o podpore, vrátane názvu príjemcu, ú?elu, výške poskytnutej ?iastky alebo povahy
poskytnutého plnenia, zverejnené.
V prípade ak by ste mali ?alšie otázky, kontaktujte nás prosím emailom na
sk.medical@sandoz.com [5]
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