
REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW 
W RAMACH FUNDUSZU „GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM - EDYCJA 2021” 

 
 

§1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Operatorem Funduszu jest Fundacja Gdańska z siedzibą przy ul. Długi Targ 28/29, 80-

830 Gdańsk – NIP: 5832627491, REGON: 191804530, KRS: 0000052463. 
 

Fundusz jest projektem, nie ma formy instytucjonalnej. Fundacja Gdańska wydzieliła 
dedykowane konto bankowe: 28 1090 1098 0000 0001 1950 5302, które będzie służyć 
do obsługi działań funduszu. Darowizny i środki wpłacone na fundusz będą w całości 
przekazywane dalej, w charakterze grantów, na rzecz beneficjentów wskazanych w 
ust.2 poniżej, z zastrzeżeniem §2 ust.9 zdanie czwarte. Operator wykonuje swoje 
zadania bezpłatnie. 

 
2. Fundusz „GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM” powstał w celu wsparcia poprzez granty w 

maksymalnej wysokości 5000 zł działań pozarządowych organizacji społecznych, 
ruchów obywatelskich, instytucji samorządowych z całej Polski. 

 
3. Priorytetem Funduszu jest wspieranie działań i inicjatyw tworzonych z myślą o grupach 

narażonych na dyskryminację i wykluczenie, podejmowanych przez organizacje mniej 
doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do 
programów pomocowych. 

 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem starania się o otrzymanie grantu jest wypełnienie i złożenie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej 
www.gdanskdzielisiedobrem.pl oraz akceptacja niniejszego regulaminu. 

 
2. Wypełnienie i złożenie formularza nie jest jednoznaczne z decyzją o przyznaniu grantu. 

 
3. O grant mogą ubiegać się podmioty działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

a. Organizacje pozarządowe 
b. Ruchy obywatelskie 
c. Instytucje samorządowe 

 
4. O grant można ubiegać się na wszystkie działania wskazane w art. 4 Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.). 

 
5. Granty nie będą przyznawane na cele polityczne i religijne. 

 
6. Grantu nie mogą uzyskać organizacje i instytucje związane kapitałowo lub osobowo z 

Operatorem Funduszu lub członkiem Rady Funduszu. 
 

7. Operator Funduszu zbada poprawność złożonych formularzy zgłoszeniowych i wezwie 
wnioskodawców – pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu – do 
poprawienia lub uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Zgłoszenia, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione w wyżej wskazanym terminie, 



jak również zgłoszenia nie zawierające adresu poczty elektronicznej, zostaną 
pozostawione bez rozpoznania.   

 
8. Operator Funduszu zamieści informację o wszystkich prawidłowo złożonych wnioskach 

w ramach danej transzy na stronie www.gdanskdzielisiedobrem.pl. 
 

9. Wartość jednego grantu nie może przekraczać 5000 zł. Liczba przyznanych grantów 
będzie zależna od kwot zebranych przez Operatora na sfinansowanie działań 
wspieranych przez Fundusz w edycji 2021. Operator Funduszu zobowiązany jest do 
przedstawienia Radzie Funduszu sprawozdania finansowego i merytorycznego przed 
rozpoczęciem naboru do każdej kolejnej transzy. Operator Funduszu zastrzega 
możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków na kolejne edycje. 

 
10. W 2021 roku Operator przyzna granty w dwóch transzach: 
 

 Data rozpoczęcia  
naboru 

Data zakończenia 
naboru 

Data zakończenia 
realizacji działania 

Data złożenia 
sprawozdania 

 

I transza  20 IV 2021 r. 10 V 2021 r. 31 VII 2021 r. 15 VIII 2021 r.  

II transza  01 IX 2021 r. 30 IX 2021 r. 31 XII 2021 r. 15 I 2022 r  

 
  
11. Warunkiem otrzymania przyznanego przez Radę Funduszu grantu będzie zawarcie 

przez beneficjenta i Operatora Funduszu umowy darowizny celowej, do której załączony 
zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy, i która będzie regulować m.in. kwestie 
przeznaczenia, wydatkowania i rozliczania grantu, jak również kwestie korzystania 
przez Operatora Funduszu z informacji dotyczących beneficjentów i wspieranych 
działań, jak również z utworów stworzonych przez beneficjentów w ramach wspieranych 
działań. 

 
12. Operator Funduszu zamieści informację o decyzjach Rady Funduszu w sprawie 

przyznania grantów na stronie www.gdanskdzielisiedobrem.pl. Niezależnie od 
powyższego Operator Funduszu powiadomi poszczególnych wnioskodawców o decyzji 
Rady Funduszu odnośnie ich wniosków pocztą elektroniczną na adres podany w 
formularzu. 

 
13. Decyzje o dofinansowaniu będą zapadały po zliczeniu punktacji przyznanej przez 

członkinie i członków Rady Funduszu, w skład której wchodzić będą: 

• osoba wskazana przez Magdalenę Adamowicz, 

• osoba wskazana przez Piotra Adamowicza, 

• osoba wskazana przez Aleksandrę Dulkiewicz, 

• osoba wskazana przez Komitet Obrony Demokracji,  

• osoba wskazana przez Fundację Gdańską. 
 
14. Podmiot, któremu zostanie przyznany grant, i który zawrze umowę, o której mowa w 

ust.11, będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania wspartego działania, 
w ciągu 14 dni od daty zakończenia działania, poprzez wypełnienie i złożenie formularza 
sprawozdawczego umieszczonego na stronie internetowej Funduszu, wraz ze 
wskazanymi tam załącznikami. 

 
15. Wnioski o przyznanie grantu będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

a. kreatywność i realność działania – 10 punktów, 

http://www.gdanskdzielisiedobrem.pl/
http://www.gdanskdzielisiedobrem.pl/


b. opis grupy odbiorców – 10 punktów, 
c. sposób promocji działania – 10 punktów, 
d. dotarcie do grupy odbiorców zagrożonej wykluczeniem – 10 punktów., 
e. zgodność ubiegającego się z priorytetami Funduszu zawartymi w §1 ust.3 – 10 

punktów. 
 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za działania wpisujące się w walkę z mową 
nienawiści, rozumianą jako negatywnie nacechowanymi wypowiedziami skierowanymi 
do określonej jednostki/grupy ze względu na posiadane przez nią cechy. 

 
16. Beneficjent zobowiązany jest do oznaczenia finansowania działania, w sposób 

odpowiedni do formy działania, sformułowaniem „Projekt dofinansowany ze środków 
funduszu „Gdańsk dzieli się dobrem.” 
 

17. Operator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, za jednogłośną zgodą Rady 
Funduszu.  


