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A FOLYAMAT MENETE

GRANT (TÁMOGATÁS) 
Novartis által biztosított pénzügyi hozzájárulás, 
melyért cserébe a Novartis nem vár semmiféle 
előnyt/juttatást/szolgáltatást,ennélfogvaakérel-
mezővel kötöttmegállapodásba sem kerül a ké-
relmező részéről biztosítandó előnyre/juttatásra/
szolgáltatásravonatkozórész.

SZPONZORÁCIÓ 
Novartis által biztosított pénzügyi hozzá járulás, 
melyeseténakérelmezővalamiféleelőnyt/juttatást/
szolgáltatást biztosít a Novartis számára a pénz ügyi 
hozzájárulásért cserébe, erre vonatkozólag pedig
megállapodástiskötakérelmezővel.

2.  A Novartis bizottsága  
döntésthozésértesíti 
akérelmezőt

1.  Kérelem  
benyújtása

4. Elszámolás3.Szerződéskötés

Folyamatban levő vagy már lezárult projektet nem áll módunkban támogatni. Javasoljuk a kérelmet időben, 
még a projekt meg kezdése előtt benyújtani annak érdekében, hogy az alább részletezett adminisztrációs  
folyamatokra is legyen elegendő idő.

AtámogatásikérelembenyújtásaaGEMS rendszeren 
keresztül történik. A szervezet hivatalos, magyar
nevévelszükségesregisztrálni.Érdemes1dbközponti
e-mail címmel ezt megtenni, hogy a kérelmező
szervezet akár több tagja is hozzáférhessen a
fiókhoz a folyamat során, mivel a kapcsolattartás  
ezenafelületenkeresztültörténik.

A kérelmet a tamogatasi.kerelem@novartis.com  
e-mail címre vagy a Novartis kapcsolattartó részére  
szükségesmegküldenie-mailben.
Afolyamatsoránakapcsolattartáse-mailbentörténik.

AbeküldöttinformációkalapjánaNovartisbizottságaelbíráljaakérelmetésértesítiakérelmezőtadöntésről.
AdöntésmeghozásaérdekébenaNovartistovábbidokumentumokatkérhetbe,ígyérdemesrendszeresen
figyelniaGEMSfiókotésamegadotte-mailpostafiókotannakérdekében,hogyafelmerülőkérdésekminél
hamarabbtisztázódhassanak,ezzelissegítveadöntésifolyamatgördülékenyelőrehaladását.

ANovartismegküldiaszerződéstervezetetakérelmezőszámáraáttekintésre.Majdamindkét fél részéről
elfogadottverzióaláírásrakerül,amelyfolyamatotaNovartisindítjael.

Kérjük, bármely a projekttel kapcsolatban bekövetkező változás esetén időben egyeztessenek  
a Novartis-szal, mert bizonyos változások újbóli jóváhagyást igényelnek.

2. Novartis bizottsága döntést hoz és értesíti a kérelmezőt

3. Szerződéskötés

4. Elszámolás

1. Kérelem benyújtása

A szerződésbenmeghatározott támogatott aktivi-
tásokhozkapcsolódószámlákbenyújtásaaGEMS
felületenkeresztülaGEMS ImpactReport/Grants  
Outcome Report menüpont alatt történik. Továb-
bá van lehetőség fotókat és írásos összefoglalót  
mellékelniamegvalósultprojektről.

ANovartiskapcsolattartóvalegyeztetveevidencia
megküldéseszükségese-mailbenaszponzorációs
szerződésbenmeghatározottésteljesítettelőnyről/
juttatásról/szolgáltatásról.

AdóalapmegállapításacéljábólkiállítottigazolásmegküldéseaNovartisszámára.

Amennyiben az elszámolás nem a szerződésben foglaltak szerint történik meg, a Novartisnak  
nem áll módjában a kérelmezőt a jövőben támogatni.

A Novartis-nak lehetősége van a saját érték rendjével és küldeté-
sével megegyező aktivitásokat támogatni, ilyen típusú kérelmek-
nek eleget tenni.
Ezen támogatások célja betegedukációs tevékeny ségek, orvosi/ 
tudományos kutatások támogatása.
Ennek az alábbi két módja van:

KÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

A benyújtott kérelem lehet magyar nyelvű, mind a támogatás, mind a szponzoráció 
esetén.

1. A szervezet törvényes képviselője által aláírt kérelemlevél elektronikus/ szkennelt 
változata, amely tartalmazza a következőket:

• Azaktivitásleírása(céléscélcsoport,dátum,helyszín,program–haelérhető)

• Tervezettköltségvetés–granttípusútámogatáseseténkérjükmegjelölni,mely
elemeirekértámogatást

• Kérelmezetttámogatásösszege

• Várhatótovábbitámogatók/finanszírozókszáma

• Szponzorációskérelemeseténatámogatásértcserébebiztosítottelőny/juttatás/
szolgáltatásmegfogalmazása(pl.:logófeltüntetése,eseményenvalórészvétel/
megjelenésbiztosítása,közösenkészítetttartalmakhasználatastb.)

2. Kérelmező szervezet alapítói okiratának legfrissebb változata elektronikus/szkennelt 
formában

3. Bankszámlakivonat elektronikus/szkennelt változata (három hónapnál nem régebbi, 
amelyen mindenképp látszódjanak a következők: a kérelmező szervezet neve, 
a dokumentum dátuma, bankszám laszám és IBAN szám - a többi adat, pénzügyi 
részek kitakarhatók)

4. Bevonásra kerülő harmadik felek/szállítók listája és/vagy rendelkezésre álló áraján-
latok


