FORMULARZ WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH

„KONKURSU GRANTOWEGO” EDYCJA III jesienna

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

NAZWA PROJEKTU/PRZEDMIOTU WNIOSKU

soroptimistwroclaw@gmail.co
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I WNIOSKODAWCA
1. DANE OGÓLNE WNIOSKODAWCY
Nazwa lub Imię i Nazwisko
Forma prawna
Strona www
Numer KRS
NIP
REGON
Numer rachunku bankowego

2. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY
Adres do korespondencji
Numer kontaktowy

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR PROJEKTU PO STRONIE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email

II PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE
1. INFORMACJE O PROJEKCIE
Nazwa projektu
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2. OBSZAR, KTÓREGO PROJEKT DOTYCZY
(zaznacz wybrany obszar x zdefiniuj dziedzinę, MOŻESZ WYBRAĆ KILKA OBSZARÓW )
EDUKCJA
Edukacja kobiet uzdolnionych, rozwój dzieci, szkolenia zawodowe,
zrozumienie kwestii społecznych, dostarczanie pomocy
naukowych, szkolenie, kursy, edukacja dorosłych, stypendia, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

ZDROWIE
Wsparcie dla chorych dzieci i ich rodzin, pomoc
niepełnosprawnym, Projekty związane z dostarczaniem wody
pitnej i jedzenia do ubogich środowisk, działania związane z
propagowaniem zdrowego stylu życia, wyrównywanie szans na
dostęp do badań przesiewowych, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

REINTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA
Kobiety: wzmocnienie pozycji gospodarczej i przedsiębiorczości,
przeciwdziałanie wykluczeniu np. edukacja, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Pielęgnacja lokalnej zieleni, sadzenie drzew, ograniczenie
zanieczyszczeń, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
koncert Jazzowy, wystawa, inne.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI/WZMACNIANIE POZYCJI
ZAWODOWEJ I GOSPODARCZEJ
Innowacyjny pomysł na biznes i samo zatrudnienie, szkolenia
podnoszące kwalifikacje, wzmocnienie pozycji zawodowej na
rynku, inne.

PROGRAMY PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET I
DZIECI
Programy mające na celu pomoc ofiarom przemocy,
wsparcie dla schronisk przeznaczonych dla osób, które
doświadczyły przemocy, działania (np. szkolenia, kursy,
inne) związane z zapobieganiem przemocy, inne.
INNE

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

OPISZ I ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ
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3. BENEFICJENCI PROJEKTU
Liczba beneficjentów
Wiek beneficjentów
Charakterystyka beneficjentów

3. ORGANIZACJA PROJEKTU
Miasto/miasta z którego pochodzą beneficjenci

4. INFORMACJE DODATKOWE O PROJEKCIE
Możliwość finansowania lub współfinansowania projektu
przez inne podmioty, lub samo współfinansowanie
Czy projekt był prowadzony wcześniej
Ilu beneficjentów skorzystało z podobnego projektu
Rekomendacje projektu zewnętrzne
Na ile osób projekt w sposób bezpośredni jak i pośredni ma
oddziaływanie

5. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU (max 3000 znaków bez spacji)
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6. KOSZTORYS PROJEKTU (z uwzględnieniem poszczególnych pozycji, które będą realizowane w ramach
projektu)
rodzaj kosztu

wartość w PLN

7. ZAŁĄCZNIKI
ogólna liczba załączników dołączonych do wniosku
nazwa załącznika (załącznik powinien mieć numer oraz
nazwę własną np. 1 rekomendacje lub 2 list polecający)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wsparcia finansowego w ramach „Konkursu
Grantowego” Edycja III jesienna (zamieszczonym pod formularzem grantowym w formacie .pdf lub
osobno w formacie .docx) i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

…………………………..

…………………………………..

Miejscowość, data

Imię, Nazwisko wnioskodawcy

PODPIS W FORMIE KOMPUTEROWEJ BĘDZIE UZNAWANY JAK PODPIS WŁASNORĘCZNY
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REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO
w ramach

„KONKURSU GRANTOWEGO” EDYCJA III jesienna

Ideą Organizacji Soroptimist International, zrzeszającej kobiety aktywnie zawodowo, jest
podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt, których sytuacja życiowa tego
wymaga. Jedną z form realizacji tej idei jest pomoc finansowa.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania wsparcia finansowego w ramach „Konkursu
Grantowego” Edycja II, którego Fundatorem jest Soroptimist International Pierwszy Klub we
Wrocławiu (zwany również Grantodawcą).
2. Finansowanie „Konkursu Grantowego” Edycja II odbywa się z środków pozyskanych przez
Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu.
3. Finansowaniu w ramach „Konkursu Grantowego” Edycja III podlegają wyłącznie
projekty zatwierdzone przez Komisję Grantową.
4. Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie
społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju
w/w dziedzin.
5. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia
finansowego wynosi 5 000 zł.
6. Okres realizacji „Konkursu Grantowego” Edycja III trwa od 16.04.2018 do 30.06.2018.

7. Termin składania wniosków w ramach wsparcia finansowego „Konkurs Grantowy”
Edycja III jesienny upływa 25.11.2018.

8. Wnioski przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail:
grantysiwroclaw@gmail.com z dopiskiem w tytule KG Edycja III oraz imię i nazwisko
wnioskodawcy. Otrzymanie wniosku przez Stowarzyszenie zostanie potwierdzone mailem
zwrotnym. W przypadku braku maila zwrotnego w okresie 2 dni roboczych należy wniosek
przesłać raz jeszcze.

§ 2. CEL I ADRESACI PROGRAMU
1. Celem „Konkursu Grantowego” Edycja III jest wzmocnienie zawodowej i społecznej pozycji
kobiet, a co za tym idzie osiągnięcie (bądź przywrócenie) niezależności i bezpieczeństwa oraz
umożliwienie rozwoju pasji poprzez wsparcie finansowe ich projektów.
2. Wsparciem finansowym w ramach „Konkursu Grantowego” Edycja III przede wszystkim będą
objęte osoby płci żeńskiej między 13 a 55 rokiem życia, co nie wyklucza składania wniosków
obejmujących innych, niż powyższe wytyczne, beneficjentów.
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3. Grantodawca wspiera także kobiety, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, zagrażającej im
na poziomie podstawowym, egzystencjalnym.
4. Dotacje przyznawane są tylko tym osobom fizycznym, instytucjom lub organizacjom
społecznym, które zajmują się pracą z kobietami lub na rzecz kobiet.

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W programie grantowym rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały złożone przy
użyciu formularza aplikacyjnego.
2. Warunkiem udziału w „Konkursie Grantowym” Edycja III jest złożenie w terminie określonym
w § 1 pkt. 7 wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami na adres
grantysiwroclaw@gmail.com.
3. W przypadku kiedy wniosek nie spełnia wymogów formalnych zostaje pozostawiony bez
rozpatrywania.
4. Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
W przypadku instytucji / organizacji:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia kopii statutu i aktualnego odpisu z KRS, celem poświadczenia
wiarygodności reprezentowanego przez siebie podmiotu. Organizacje nie posiadające KRSu prosimy o
przedstawienie dokumentów poświadczających możliwość podpisywania umów cywilno–prawnych oraz
zaciągania zobowiązań finansowych (np. szkoły - upoważnienia nadane przez gminę).
W przypadku osób fizycznych:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia życiorysu, dokumentów poświadczających doświadczenie
zawodowe lub świadectw dokumentujących kształcenie oraz poświadczające zdobyte wyróżnienia / nagrody /
kwalifikacje. Dokumentacja powinna być zgodna z przedstawianym projektem.
GRANTODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WGLĄDU DO
ORYGINAŁÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW.

§ 3 KRYTERIUM PRZYZNAWANIA DOFINANSOWEGO
1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Grantowa.
2. Ocenie Komisji zostaną poddane wyłącznie kompletne i poprawnie wypełnione wnioski.
3. Wsparcie finansowe w ramach “Konkursu Grantowego” Edycja III przyznawane jest na
podstawie punktów wynikających ze średniej ocen, uzyskanej z oceny poszczególnych
członków Komisji Grantowej.
4. Projekty, będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:

beneficjenci (nie wnioskodawca): kobiety między 13 a 55 rokiem życia (1,5 pkt.)

wartość projektu (edukacyjna, społeczna, artystyczna itd) (0-5 pkt.);

innowacyjność i atrakcyjność projektu (0-5 pkt.);

potrzeba realizacji projektu w oparciu o priorytetowe obszary działań Stowarzyszenia
(0-5 pkt.);
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zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu
projektu (0-2 pkt.);

na jak wielu osób w sposób bezpośredni i pośredni projekt oddziałuje (0-2 pkt.);
5. Od decyzji podjętych przez Komisję Grantową nie przysługuje odwołanie.


§ 5 ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
1. Maksymalny czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy.
2. Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić po podpisaniu umowy grantowej, jednak
nie później niż trzy miesiące od podpisania umowy.
3. Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu zawiera umowę na realizację
projektu:
a)w przypadku organizacji z osobą upoważnioną do reprezentowania tejże organizacji,
b)w przypadku osoby prywatnej z osobą prywatną lub jej prawnym opiekunem.
4. Szczegółowe warunki rozliczenia projektu zawarte zostaną w umowie na realizację projektu
dla każdego podmiotu indywidualnie.
5. Środki przyznane w ramach „Konkursu Grantowego” Edycja II uruchamiane są po otrzymaniu
przez Grantodawcę egzemplarza podpisanej przez obie strony umowy.
6. Wypłata wsparcia finansowego w ramach „Konkursu Grantowego” Edycja III zostanie
wypłacona w całości na konto bankowe wskazane przez Beneficjenta w umowie.
7. Klub pobierze należne zaliczki na poczet podatku.
8. Wysokość darowizny może różnić się od wnioskowanej kwoty. O wysokości darowizny
decyduje Komisja Grantowa.

§6 ROZLICZENIE GRANTU PRZEZ BENEFICJENTA
1. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania podsumowania projektu i złożenia sprawozdania
merytorycznego i sprawozdania rachunkowego z przeprowadzonego projektu będącego
przedmiotem wsparcia finansowego w ramach „Konkursu Grantowego” Edycja III
udzielonego przez Grantodawcę, w terminie określonym w umowie, na adres e-mail:
grantysiwroclaw@gmail.com.
2. Wszystkie dokumenty księgowe powinny być wystawiane na podmiot realizujący zadanie.
3. Do rozliczenia należy dołączyć skany wszystkich dokumentów księgowych, które powinny być
odpowiednio opisane i zawierać informację o źródle finansowania.
4. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczyć wynagrodzenia koordynatorów projektu
i członków organizacji, niebędących bezpośrednim beneficjentem wsparcia finansowego w
ramach „Konkursu Grantowego” Edycja III udzielanego przez Grantodawcę.
5. W ramach wsparcia finansowego „Konkurs Grantowy” Edycja III można rozliczyć zakupy
rzeczowe lub opłaty szkoleniowe, w tym wydatki konieczne dla realizacji kursów (np.
podróże).
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§7 POZOSTAŁE OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
1. Beneficjent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem wsparcia finansowego w
ramach „Konkursu Grantowego” Edycja III.
2. Beneficjent zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku oraz przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
/Dz. U. 1997.133.883 z późn. zm./. w działaniach promocyjnych „Konkursu Grantowego”
Edycja III oraz wykazuje gotowość współpracy w tym zakresie.
3. Osoby fizyczne /Organizacje, które składały wnioski, ale NIE otrzymały dotacji mogą
ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe w kolejnej edycji „Konkursu Grantowego”.
4. Ubieganie się o ponowne dofinansowanie projektu jest możliwe dopiero po uprzednim
rozliczeniu się z wcześniej przyznanych środków, nie wcześniej jednak niż w kolejnej edycji
„Konkursu Grantowego”.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin przyjęty został przez Zarząd Stowarzyszenia Soroptimist International
Pierwszy Klub we Wrocławiu.
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik: Formularz „Konkursu Grantowego”
Edycja III
3. Zarząd Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
4. Informacja o zmianach musi być zamieszczona na oficjalnej witrynie internetowej Soroptimist
International Pierwszy Klub we Wrocławiu www.soroptimistwroclaw.pl.
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