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Granty na projekty społeczne od Kulczyk Foundation
____________________________
Do 30 czerwca można aplikować o granty na szeroko rozumiane projekty społeczne do Kulczyk
Foundation. O granty starać się mogą m.in. organizacje społeczne, czy spółdzielnie. W tym roku jest
więcej pieniędzy do rozdania. Można zdobyć grant do 25 tys. zł. W 2016 roku odbędą się dwie edycje –
teraźniejsza wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł.
Granty w konkursie przyznawane są wyłącznie na projekty społeczne, które zawierają się w zakresie
zdefiniowanym przez kategorie projektów w formularzu aplikacyjnym zgłaszane przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego albo podmioty działające w zakresie wspierania i rozwoju
przedsiębiorstw. Grant może otrzymać wyłącznie wnioskodawca, który nie jest osobą fizyczną.
Wnioski w konkursie przyjmowane są do 30 czerwca 2016 roku do godziny 23:59. Wnioski bęsą
rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2016 roku.
Dotację na realizację projektu w ramach Konkursu Grantowego dany wnioskodawca może otrzymać
tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.
Łączna wartość wszystkich przyznanych grantów dla wniosków składanych w pojedynczej edycji
Konkursu może wynosić maksymalnie: 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Maksymalna kwota, o którą
możne ubiegać się wnioskodawca w ramach Konkursu wynosi 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy
złotych).
Ostateczna wysokość przyznanego w Konkursie grantu może się róznić od wnioskowanej kwoty i
zależy od decyzji komisji.
Projekty zgłoszone w ramach Konkursu będą oceniane według poniższych kryteriów i w ramach skali
dla poniższych kategorii:
Zorientowanie projektu na realną zmianę społeczną
Transparentność i skuteczność wnioskodawcy
Współpraca ze społecznością lokalną
Zaspokojenie autentycznych potrzeb beneficjentów
Walor edukacyjny projektu
Możliwość wykorzystania wolontariuszy w projekcie
Dbałość o skuteczność i efektywność projektu
Potencjał fundraisingowy projektu
Wiarygodny i rzetelny kosztorys
Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł

Wnioski należy składać przez wyłącznie za pośrednictwem:
poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i
zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: granty@kulczykfoundation.org.pl
poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Kulczyk
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