Grantový program Bekaertu
Bekaertgrantprogram
Žiadosť o poskytnutie grantu

Všeobecné údaje
názov projektu:

Sládkovičovský mestský ples

názov žiadateľa:

Mesto Sládkovičovo

adresa:

Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Č.

účtu:

18028-132/0200

štatutárny zástupca:

Ing. Anton Szabó, primátor
tel.: 031 78427 12
e-mail: primator@sladkovicovo.sk

koordinátor:

EvaSudová
tel.: 0905 863 495
e-mail: evasudova@gmail.com

Žiadame o poskytnutie grantu v sume 200,00 € z grantového programu Bekaert
Slovakia.

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé .
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podpis štatutára

potvrdenie prevzatia žiadosti:

dátum:

pečiatka a podpis:
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Bekaert Sl vakia, s.r.o.
Vel'koú\'lJll, ~i;:'csta1332
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Úvod
V roku 2015 už po deviatykrát

organizuje Mesto Sládkovičovské

úvodným podujatím spoločenskej

Mestský ples, ktorý je

sezóny v meste. Koná sa 23. januára 2015 v hoteli

Tevel. Na plese vystúpi hudobná skupina Pik-Nik a tanečný program zabezpečuje
Tanečno-športové

centrum Nové Zámky.

Predstavenie žiadateľa
Mesto Sládkovičovo má za úlohu napÍňať požiadavky občanov v oblasti kultúry a vytvára aj
spoločenské povedomie mesta a to organizovaním rôznych podujatí.

Aktivity
Mesto Sládkovičovo zaisťuje kultúrne, spoločenské a športové aktivity podľa požiadaviek
mesta a občanov.

Referencie
Mesto Sládkovičovo poskytuje svoje služby všetkým občanom mesta, ale aj návštevníkom.
Koordinuje jednotlivé kultúrne, spoločenské a športové podujatia v meste a zaisťuje ich PR.

Financovanie
Mesto Sládkovičovo financuje Sládkovičovský mestský ples z príspevkov
sponzorov, vstupného a rozpočtu mesta.

Zdôvodnenie udelenia grantu
Finančné zdroje mesta určené na organizovanie Sládkovičovkého mestského plesu
nepostačuj ú na zaistenie dostatočne kvalitnej ponuky hudobných a tanečných vystúpení
profesionálnych umelcov. Súčasťou plesu je preto tombola, do ktorej nám sládkovičovské
firmy na základe dlhodobo dobrej spolupráce poskytujú ceny zväčša so zameraním na rozvoj
zdravého životného štýlu.

Transparentnosť
Koordinátorka projektu, Eva Sudová, predloží tajomníkovi komisie všetky relevantné daňové
doklady potrebné pre čerpanie finančných prostriedkov do 30 dní po realizácii podujatia.
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Životnosť a trvácnosť
Hoci sa tento grant javí ako krátkodobý, nakoľko sa jedná o jedno podujatie, z dlhodobého
hľadiska bude mať prezentácia firmy Bekaert na najväčšom spoločenskom podujatí v meste
aj dlhodobý účinok, kedže Mestský ples sa koná každý rok. Plesu sa vždy zúčastnia významné
osobnosti mesta, podnikatelia, ale i rad VIP hostí z rôznych firiem a inštitúcií. Pozícia stáleho
partnera a generálneho sponzora podujatia prispeje k zviditelneniu firmy Bekaert v regióne
a to prostredníctvom rôznych médií - tlač, televízia, internet, ...
Zviditeľnenie firmy
V plesovej sále bude umiestnená reklama firmy Bekaert. V médiách bude v súvislosti
s podujatím prezentovaná firma Bekaert ako generálny sponzor.

Celkové prínosy
Prezentácia firmy na tomto podujatí prispeje k zlepšeniu imagu firmy Bekaert Slovakia
v regióne. Grant umožní organizátorom zlepšiť umeleckú i spoločenskú úroveň podujatia.
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Stanovisko komisie:
.navrhujeme zakúpenie

športového náradia v hodnote do 200EUR

J

na podporu vitality
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Schválenie grantu:
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primátor mesta
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