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REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO 

w ramach 

„KONKURSU GRANTOWEGO” 
 
 
 
 
 

Ideą Organizacji Soroptimist International, zrzeszającej kobiety aktywne 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”, którego Fundatorem jest Soroptimist International Pierwszy Klub we 
Wrocławiu (zwany również Grantodawcą). 

2. Finansowanie „Konkursu Grantowego” odbywa się ze środków pozyskanych przez 
Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu. 

3. Finansowaniu w ramach „Konkursu Grantowego” 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. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń i 
instytucji kwota może być wyższa. 

6. Okres realizacji „Konkursu Grantowego” dla nowo rozpoczętej, kolejnej edycji jest  
przedstawiony na oficjalnej stronie Grantodawcy 

7. Termin składania wniosków w ramach wsparcia finansowego „Konkurs Grantowy” dla nowo 
rozpoczętej, kolejnej edycji zostaje przedstawiony na oficjalnej stronie Grantodawcy 
www.soroptimistwroclaw.pl. 

www.soroptimistwroclaw.pl. 

8. Wnioski przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail: 
grantysiwroclaw@gmail.com z dopiskiem w tytule KG i numer edycji wskazany na stronie 
oraz imię i nazwisko wnioskodawcy. Otrzymanie wniosku przez Grantodawcę 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” 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. 
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2. Wsparciem finansowym w ramach „Konkursu Grantowego” przede wszystkim objęte są 
osoby płci żeńskiej między 13 a 55 rokiem życia, co nie wyklucza składania wniosków 
obejmujących innych niż powyższe wytyczne beneficjentów.  

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.  

 
 
 

§3 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” jest złożenie w terminie określonym 
wytycznymi 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:  
Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia kopii statutu i aktualnego odpisu z KRS celem poświadczenia 
wiarygodności reprezentowanego przez siebie podmiotu. Organizacje nie posiadające KRS-u prosimy o 
przedstawienie dokumentów poświadczających możliwość podpisywania umów cywilno–prawnych oraz 
zaciągania zobowiązań finansowych (np. szkoły - upoważnienia nadane przez gminę).  
 
W przypadku osób fizycznych:  
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. 

 
 
 

§4 KRYTERIUM PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 
 

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” przyznawane jest na podstawie 

punktów wynikających ze średniej ocen, uzyskanej z oceny poszczególnych członków Komisji 
Grantowej.  

4. Projekty będą oceniane między innymi wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali 
punktowej:  
 beneficjenci: kobiety między 13 a 55 rokiem życia (1,5 pkt.) 
 wartość projektu (edukacyjna, społeczna, artystyczna) (0-5 pkt.) 
 innowacyjność i atrakcyjność projektu (0-5 pkt.) 
 potrzeba realizacji projektu (0-5 pkt.) 
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 zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu 
projektu (0-2 pkt.) 

       liczba bezpośrednich beneficjentów (0-2 pkt.) 
Należy również opisać możliwość współfinansowania projektu przez inne podmioty. 

5. Od decyzji podjętych przez Komisję Grantową nie przysługuje odwołanie.  
6. Grantodawca zastrzega sobie prawo możliwości zmiany (dodania lub odjęcia) kryteriów oceny 
wniosków, o czym poinformuje przy obowiązującym formularzu zgłoszeniowym danej edycji 
Konkursu Grantowego, który znajdować się będzie na oficjalnej stronie Grantodawcy 
www.soroptimistwroclaw.pl. 
 

 
 
 

§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” uruchamiane są po otrzymaniu przez 
Grantodawcę egzemplarza podpisanej przez obie strony umowy.  

6. Wypłata wsparcia finansowego w ramach „Konkursu Grantowego” zostanie wypłacona w 
całości na konto bankowe wskazane przez beneficjenta w umowie. 

7. Wysokość darowizny może różnić się od wnioskowanej kwoty. O wysokości darowizny 
decyduje Komisja Grantowa. 

8. Grantodawca niezwłocznie po przyznaniu grantu wysyła umowę do beneficjenta na 
wskazany przez niego adres e-mail w formularzu grantowym. Niepodpisanie umowy przez 
Beneficjenta w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu i niedostarczenie w tym terminie 
oryginału do Grantodawcy oznacza rezygnację z grantu.  

 
 

 
§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” 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” udzielanego przez Grantodawcę.   

5. W ramach wnioskowanej dotacji 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”. 
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” oraz 
wykazuje gotowość współpracy w tym zakresie. 

3. Osoby fizyczne/organizacje, które składały wnioski, ale NIE otrzymały dotacji, mogą 
ponownie ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych edycjach „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”. 

5. Podmiot/osoba będąca beneficjentem w dwóch edycjach z rzędu musi przejść okres karencji 
1 roku, aby móc ponownie ubiegać się o dofinansowanie w ramach „Konkursu Grantowego” 
z uwzględnieniem §7pkt. 4. 

 
 
 

§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” 
dostępny dla każdej nowej, kolejnej edycji opublikowany na oficjalnej stronie Grantodawcy 
www.soroptimistwroclaw.pl.  

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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