SPOLUPRÁCA S DONORMI

Postup spolupráce s donormi:

apríl 2017
1. predstavenie Zeleného vzdelávacieho fondu (ďalej len „ZVF“ alebo „fond“) a jednotlivých tém
(na dané obdobie) potenciálnym donorom – formou spoločného stretnutia donorov
a zástupcov ZVF za účelom predstavenia ZVF (4. apríl, 2017) alebo individuálne
prostredníctvom informácií zverejnených na webovom sídle fondu (existujúca prezentácia
fondu, sprístupnené dokumenty fondu, v prípade záujmu o podrobnejšie informácie tieto
poskytne sekretariát fondu)

máj - jún 2017
2. rozhodnutie donora o podpore jednej alebo viacerých tém v rámci pilotnej fázy ZVF
a informovanie ZVF do 30. júna 2017. Témy pre pilotnú fázu sú (podrobnejšia špecifikácia v
dokumente „ZVF návrh tém“):
1. Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií

2. Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo
3. Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života
4. Ekoinovácie
Kategorizácia donorov - je podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov do fondu:
•

Platinový partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 50 000,- EUR a viac

•

Zlatý partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 000,- EUR a viac

•

Strieborný partner – poskytnuté finančný prostriedky vo výške 20 000,- EUR a viac

•

Bronzový partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 000,- EUR a viac

júl - september 2017
3. špecifikácia zmluvných podmienok oboch zmluvných strán (SAŽP – donor)
4. príprava zmluvy o účelovom finančnom dare (zapracovanie vopred dohodnutých zmluvných
podmienok)
5. podpis zmluvy zmluvnými stranami (SAŽP – donor)
6. presun finančných prostriedkov od donora na účet ZVF a to na základe podmienok
stanovených v zmluve o účelovom finančnom dare
7. poskytnutie loga ZVF donorovi, ktorý ZVF finančne podporil

8. vyžiadanie loga a písomnej prezentácie od donora (stručné predstavenie donora a jeho
činnosti) a to pre potreby propagácie donora na webovom sídle fondu
www.zelenyvzdelavacifond.sk
9. donor menuje (môže, nemusí) zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v rámci činností
súvisiacich so ZVF (špecializovaný člen v komisii ZVF pre donorov od Bronzovy partner vyssie
– hodnotenie projektov, účasť na výročnej konferencii...). Menovanie zástupcu prebieha
prostredníctvom odporúčacieho listu alebo notárom overeným plnomocenstvom pre vyššie
uvedené účely.

Október 2017
10. spustenie cyklu ZVF a priebežné zverejňovanie informácií o činnosti fondu na webovom sídle
ZVF www.zelenyvzdelavacifond.sk

2Q 2018
11. výročná konferencia ZVF – odpočet činnosti fondu za sledované obdobie. Výročnú správu
obdrží každý účastník konferencie a zároveň bude sprístupnená na webovom sídle ZVF.

Poskytovanie informácií:
•

Webové sídlo fondu: www.zelenyvzdelavacifond.sk

•

Mailový kontakt: zvf@sazp.sk

•

Poštová adresa: Sekretariát ZVF, SERP SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

•

Telefónne čísla: 048/43 74 197 alebo 048/ 43 74 177

