A Novartis-nak lehetősége van a saját értékrendjével és küldeté
sével megegyező aktivitásokat támogatni, ilyen típusú kérelmek
nek eleget tenni.
Ezen támogatások célja betegedukációs tevékenységek, orvosi/
tudományos kutatások támogatása.
Ennek az alábbi két módja van:
GRANT (TÁMOGATÁS)

SZPONZORÁCIÓ

Novartis által biztosított pénzügyi hozzájárulás,
melyért cserébe a Novartis nem vár semmiféle
előnyt/juttatást/szolgáltatást, ennélfogva a kérelmezővel kötött megállapodásba sem kerül a kérelmező részéről biztosítandó előnyre/juttatásra/
szolgáltatásra vonatkozó rész.

Novartis által biztosított pénzügyi hozzá
járulás,
mely esetén a kérelmező valamiféle előnyt/juttatást/
szolgáltatást biztosít a Novartis számára a pénzügyi
hozzájárulásért cserébe, erre vonatkozólag pedig
megállapodást is köt a kérelmezővel.

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

A FOLYAMAT MENETE
1. Kérelem
benyújtása

2. A Novartis bizottsága
döntést hoz és értesíti
a kérelmezőt

3. Szerződéskötés

4. Elszámolás

1. Kérelem benyújtása
A támogatási kérelem benyújtása a GEMS rendszeren
keresztül történik. A szervezet hivatalos, magyar
nevével szükséges regisztrálni. Érdemes 1 db központi
e-mail címmel ezt megtenni, hogy a kérelmező
szervezet akár több tagja is hozzáférhessen a
fiókhoz a folyamat során, mivel a kapcsolattartás
ezen a felületen keresztül történik.

A kérelmet a tamogatasi.kerelem@novartis.com
e-mail címre vagy a Novartis kapcsolattartó részére
szükséges megküldeni e-mailben.
A folyamat során a kapcsolattartás e-mailben történik.

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/s zkennelt
változata, amely tartalmazza a következőket:
•

Az aktivitás leírása (cél és célcsoport, dátum, helyszín, program – ha elérhető)

•

Tervezett költségvetés – grant típusú támogatás esetén kérjük megjelölni, mely
elemeire kér támogatást

•

Kérelmezett támogatás összege

•

Várható további támogatók/finanszírozók száma

•

Szponzorációs kérelem esetén a támogatásért cserébe biztosított előny/juttatás/
szolgáltatás megf ogalmazása (pl.: logó feltüntetése, eseményen való részvétel/
megjelenés biztosítása, közösen készített tartalmak használata stb.)

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, bankszáml aszám és IBAN szám - a többi adat, pénzügyi
részek kitakarhatók)
4. Bevonásra kerülő harmadik felek/szállítók listája és/vagy rendelkezésre álló árajánlatok

2. Novartis bizottsága döntést hoz és értesíti a kérelmezőt
A beküldött információk alapján a Novartis bizottsága elbírálja a kérelmet és értesíti a kérelmezőt a döntésről.
A döntés meghozása érdekében a Novartis további dokumentumokat kérhet be, így érdemes rendszeresen
figyelni a GEMS fiókot és a megadott e-mail postafiókot annak érdekében, hogy a felmerülő kérdések minél
hamarabb tisztázódhassanak, ezzel is segítve a döntési folyamat gördülékeny előrehaladását.

3. Szerződéskötés
A Novartis megküldi a szerződéstervezetet a kérelmező számára áttekintésre. Majd a mindkét fél részéről
elfogadott verzió aláírásra kerül, amely folyamatot a Novartis indítja el.
Kérjük, bármely a projekttel kapcsolatban bekövetkező változás esetén időben egyeztessenek
a Novartis-szal, mert bizonyos változások újbóli jóváhagyást igényelnek.

4. Elszámolás
A szerződésben meghatározott támogatott aktivi
tásokhoz kapcsolódó számlák benyújtása a GEMS
felületen keresztül a GEMS Impact Report/Grants
Outcome Report menüpont alatt történik. Továbbá van lehetőség fotókat és írásos összefoglalót
mellékelni a megvalósult projektről.

A Novartis kapcsolattartóval egyeztetve evidencia
megküldése szükséges e-mailben a szponzorációs
szerződésben meghatározott és teljesített előnyről/
juttatásról/szolgáltatásról.

Adóalap megállapítása céljából kiállított igazolás megküldése a Novartis számára.

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