
 

Regulamin Grantu Równości 2019 - Sprite edition 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Regulamin określa zasady ubiegania się o dofinansowanie z „Grantu Równości          

2019 - Sprite edition, utworzonego przez Fundację Wolontariat Równości z          
funduszy pozyskanych od marki Sprite (Coca-Cola Co.). 

2. Głównym celem Funduszu jest wzmocnienie podmiotów organizujących marsze        
równości w Polsce, przy czym priorytetem są podmioty, które organizują swój           
pierwszy, drugi lub trzeci marsz. 

3. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w terminie od 15 czerwca 2019 r.              
do 31 listopada 2019 r. 

4. Pula na dofinansowanie w 2019 r. wynosi: 27 000,00 zł brutto. 
5. Operatorem Funduszu jest Fundacja Wolontariat Równości. 
6. Regulamin projektu podany jest do publicznej wiadomości na stronie         

internetowej: www.wolontariatrownosci.pl. 

II. BENEFICJENCI 
1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się: 

a) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje      
pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których działalność        
statutowa obejmuje działania na rzecz społeczności LGBT w Polsce 

b) grupy nieformalne składające się z co najmniej trzech pełnoletnich osób,          
wspólnie organizujących marsz równości. 

2. Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje i grupy nieformalne, których          
działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu oraz ideą Parady Równości, i             
które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum          
Inicjatyw Pozarządowych Jedność w Różnorodności z września 2017. 

3. Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych lub       
współtworzonych przez partie polityczne. 

4. Członkami grupy nieformalnej nie mogą być osoby pełniące funkcje w organach           
statutowych partii politycznych. 

http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/
http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/


III. ZAKRES WSPARCIA 
1. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 5000,00 zł brutto.  
2. Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1000,00 zł brutto. 
3. Środki z dofinansowania mogą być przeznaczone na działania bezpośrednio         

związane organizacją marszu równości w 2019 r., w tym jego promocją. Decyzja o             
tym, na co dokładnie zostaną przeznaczone środki, należy do Beneficjenta, ale           
musi ona być konsultowana z Opiekunem grupy z ramienia Operatora grantu. 

 
IV. INFORMACJA O WSPARCIU 

Beneficjent ma obowiązek poinformowania, że realizowane działania zostały wsparte         
przez Grant Równości 2019 - Sprite edition. Nie ma obowiązku umieszczania tej            
informacji na wszystkich produktach promujących wydarzenie Beneficjenta, niemniej        
informacja taka powinna się znaleźć na stronie internetowej, w publikacjach itp. 

Beneficjent zgadza się na udział marki Sprite w wydarzeniach związanych z           
organizowanym przez niego marszem równości, w szczególności poprzez stoisko         
promocyjne marki lub rozdawanie/sprzedaż produktów marki. 

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

1. Wniosek o dofinansowanie może być złożony w terminie od 15 czerwca 2019            
r. do 25 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza,           
znajdującego się tutaj: www.bit.ly/zgloszenia_grant_rownosci 
2. Operator dopuszcza zorganizowanie drugiej tury składnia wniosków, jeżeli        
pierwsza tura nie wyczerpie puli Funduszy. O terminie naboru w drugiej turze (i             
ewentualny zmianach w zakresie wsparcia i w zasadach naboru w tej turze)            
poinformuje Operator na stronie internetowej: wolontariatrownosci.pl. 
3. Można złożyć tylko jeden wniosek w danej turze. 
4. Członek danej grupy nieformalnej nie może składać wniosków jako członek          
innych grup nieformalnych oraz jako reprezentant innych organizacji. Wszystkie         
złożone wnioski, w których powtarza się dany członek grupy/organizacji, zostaną          
odrzucone. 
5. Na etapie oceny wniosku Wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na         
spotkanie lub rozmowę z Operatorem i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub           
uzupełnień do wniosku. 
6. Operator będzie podejmował decyzję o podziale środków i przyznaniu         
dofinansowania, kierując się priorytetami Funduszu, w szczególności jeżeli kwota z          
wniosków przekroczy dostępne środki Funduszu. 
7. Decyzja o przyznaniu dofinansowania i o jego wysokości należy wyłącznie do           
Operatora. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku,          
jeżeli Wnioskodawca nie spełnia warunków formalnych lub istnieją uzasadnione         
wątpliwości co do jego wiarygodności. 

http://bit.ly/zgloszenia_grant_rownosci


8. Decyzje Operatora są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo do            
odwołania. 
9. Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą mailową o wyniku       
postępowania do dnia 30 czerwca 2019 r. Lista Beneficjentów wraz z wartością            
dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej:      
www.wolontariatrownosci.pl 
10. Z Beneficjentami zostaną zawarte umowy darowizny. Umowa będzie        
podpisywana:  

a) w przypadku organizacji – przez osoby upoważnione do składania oświadczeń          
woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym         
w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji, 

b) w przypadku grup nieformalnych – przez trzech przedstawicieli grupy         
nieformalnej. 

11. Przekazanie środków dla organizacji pozarządowej nastąpi po podpisaniu        
umowy przez wszystkie strony w terminie określonym w umowie na numer rachunku            
bankowego wskazany w umowie. 
12. W przypadku grup nieformalnych wydatki związane na organizację marszu         
równości zostaną zrefundowane na prywatne konto osoby dokonującej zapłaty, na          
podstawie dokumentów rozliczeniowych (faktur). 
13. W ciągu 60 dni od dnia, w którym odbywał się marsz równości, na który              
Beneficjent otrzymał dofinansowanie, Beneficjent ma obowiązek      
opublikowania sprawozdania, a także przekazania sprawozdania Operatorowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariatrownosci.pl/

