Zadeva: Pobuda za pokroviteljstvo pri projektu Pomurska raziskovalna nagrada
»Investirajte v prihodnost, ker

najuspešnejša podjetja potrebujejo najboljše kadre.«
Spoštovani!
Pomurska izobraževalna fundacija - PIF zagotavlja materialno, izobraževalno in svetovalno podporo
nadarjenim študentom, dijakom in drugim perspektivnim kadrom v Pomurju. Vsako leto v sodelovanju
z lokalnimi skupnostmi, podjetji in drugimi organizacijami podelimo preko 200 štipendij.
PIF v sodelovanju s Pomursko akademijo PAZU vsakoletno izvaja projekt

POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA,
v okviru katerega nagradimo najboljše magistrsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in
najboljšo doktorsko disertacijo pomurskih študentov.
Tovrstnih nagrad ne podeljuje nobena druga regija v Sloveniji. Mladim s tem sporočamo, da jih je
lokalno okolje zaznalo, in da jih pričakuje nazaj domov. Veseli nas, da so mnogi naši partnerji in
donatorji prav med nagrajenci našli svoje sodelavce.
Projekt v celoti financiramo z lastnimi sredstvi PIF in donacijami, zato vas vljudno vabimo, da projekt
kot uspešno pomursko podjetje finančno podprete kot donator ali pokrovitelj katere od nagrad ali
štipendij (kot donator za štipendije lahko predlagate razpis v skladu z vašimi kadrovskimi
potrebami). Z donacijo si boste med drugim tudi zagotovili najbolj neposreden stik z nagrajenci in
morebitno poslovno sodelovanje pričeli kar na sami podelitvi nagrad, ki je vsako leto konec maja.
V prilogi vam posredujemo možne oblike sodelovanja, za podrobnejše informacije ali druge predloge
pa smo vam z veseljem na razpolago na naslovu pif@pif.si.
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
pom. akad. dr. Mitja Slavinec,
predsednik uprave PIF
s člani uprave: akad. pom. akad. dr. Igor Emri,
Robert Grah, Jožef Horvat in pom. akad. dr. Milan Svetec.

DONACIJA
POMURSKI IZOBRAŽEVALNI FUNDACIJI
Podatki o donatorju
Polni naziv
Naslov
Poštna številka in kraj
Zastopnik
Davčna številka

SI
Izjavljamo, da bomo za vzpodbudo najboljšim študentom
Pomurski izobraževalni fundaciji – PIF
donirali sredstva v višini
______________________ EUR,

ki bodo nakazana na transakcijski račun PIF: SI56 1010 0005 0265 589, odprt pri INTESA SAN PAOLO
BANK.

Kraj in datum: _____________________

Podpis: ____________________

M.P.

Izjavo pošljite po elektronski pošti na pif@pif.si, ali na naslov: Pomurska izobraževalna fundacija PIF,
Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota.
Pomurska izobraževalna fundacija PIF se obvezuje, da bo donacija uporabljena strogo namensko.
Donator bo objavljen na spletni strani Fundacije www.pif.si in drugih medijih.

Z DONACIJO POSTANETE DONATOR PIF
Donatorji so glede na letni finančni prispevek razdeljeni v štiri skupine:
DONATOR PIF
BRONASTI DONATOR PIF
SREBRNI DONATOR PIF
ZLATI DONATOR PIF

do 500 EUR
500 EUR do 2.500 EUR
2.500 EUR do 5.000 EUR
nad 5.000 EUR

