REGULAMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
W PROGRAMIE DOTACJI FUNDACJI KRONENBERGA PRZY CITI HANDLOWY
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy (zwana dalej Fundacją) udziela dofinansowania w wyniku konkursu
w Programie Dotacji (zwanym dalej Programem). O dofinansowanie mogą ubiegać
się instytucje działające nie dla zysku m.in.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, domy kultury,
biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego (zwane dalej
Wnioskodawcami).
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
Proces aplikacji w programie dotacji podzielony jest na dwa etapy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I ETAP
Wnioskodawcy zobowiązani są do uzupełnienia formularza
zamieszczonego na stronie
www.kronenberg.org.pl
Na podstawie formularzy Zarząd Fundacji wybierze Wnioskodawców, którzy będą uprawnieni do
dalszego aplikowania.
Biuro Fundacji udzieli Wnioskodawcom odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych od nadesłania formularza.
Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu zostanie przesłana Wnioskodawcy na podany
w formularzy adres e-mail.
Wnioskodawcy, którzy nie zakwalifikują się do II etapu otrzymają informację na podany
w formularzu adres e-mail.
Zarząd Fundacji w negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego
stanowiska.

II ETAP
7. Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu otrzymają formularz wniosku wraz z
instrukcją wypełnienia.
8. Na podstawie przesłanych wniosków Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania
wybranym Wnioskodawcom.
9. Pozytywne oraz negatywne decyzje Zarządu Fundacji przekazywane są Wnioskodawcy na podany
w formularzu adres e-mail.
10. Zarząd Fundacji w negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego
stanowiska.
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
11. Wnioskodawcy w wyniku pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji otrzymają Dofinansowanie,
które w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczeniem pieniężnym, udzielanym w złotych
polskich, przekazywanym przez Fundację Wnioskodawcom.
12. Zarząd Fundacji może przyznać dofinansowanie w innej kwocie niż wnioskowana.
13. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie umowy dofinansowania zawieranej pomiędzy
Fundacją a Wnioskodawcą.
14. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Fundacji podlegają jej merytorycznej i finansowej kontroli.
15. Fundacja dotuje ten sam projekt maksymalnie dwa razy pod rząd.
16. Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne.
17. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozpatrzone
przez Zarząd Fundacji, zgodnie z duchem i literą niniejszego Regulaminu, Statutu Fundacji oraz innych
aktów prawnych dotyczących działalności Fundacji.
18. Niniejszy Regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i nie stanowi
podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie wyłącza nałożonych
na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, które wynikają z niniejszego Regulaminu i
umów o dofinansowanie.

