Regulamin Gdańskiego Funduszu Kulturalnego
1. Fundacja Gdańska realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny. Celem programu jest wspieranie
inicjatyw grup nieformalnych z terenu Miasta Gdańska w obszarze szeroko rozumianych działań
kulturalnych. W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację pomysłów
w obszarze kultury przez nieformalne grupy mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania to 500
zł (słownie: pięćset złotych). Projekty muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Gdańska.
2. O dotacje mogą ubiegać się liderzy wraz z grupą twórców min. 5 osób w przedziale wiekowym od 20
do 50 roku życia. Projekty muszą oddziaływać na min. 10 osób nie związanych z ich tworzeniem.
Wnioski złożone przez niepełnoletnich liderów będą odrzucane z przyczyn formalnych.
3. Istnieje możliwość zmiany lidera za zgodą Fundacji Gdańskiej w wyjątkowych sytuacjach tj. stan
zdrowia, wyjazd lidera itp.
4. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze konkursu. Oznacza to, że złożenie podania
o dofinansowanie projektu NIE jest równoznaczne z przyznaniem środków.
5. Dotacje będą przyznane na projekty zaplanowane i realizowane przez nieformalne grupy
pełnoletnich gdańszczan i gdańszczanek, których przedstawicielem jest wskazany przez grupę lider.
Fundacja Gdanska nie określa szczegółowo rodzaju działań, jednak musza one dotyczyć obszaru
kultury.
6. Dotacje przeznaczone będą na projekty, które spełniają wszystkie warunki:
- ukierunkowane są na rozwój grupy lub/i na rzecz lokalnej społeczności,
- osoby realizujące projekt (wraz z liderem) są we wskazanej grupie wiekowej,
- w całości są przygotowane i zrealizowane przez lidera z grupą,
- nie są działalnością o charakterze politycznym lub wyznaniowym,
- planowane działania odbywają się między 07.11.2016 a 31.12. 2016 r.,
- nie zawierają w swoim kosztorysie środków trwałych (dot. otrzymywanej dotacji).
7. Kryteria strategiczne projektów (te projekty będą doceniane):
- projekty realizowane w partnerstwie z instytucjami kulturalnymi i organizacjami
pozarządowymi.
8. Jedna grupa w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację jednego projektu.
9. Wypełniony wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu w dniach od 3.10.2016 do 31.10.2016 r.
(decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji Gdańskiej). Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego
całkowite wypełnienie wraz z budżetem. Opisane koszty w trakcie realizacji inicjatywy mogą być
przesuwane wyłącznie za pisemną zgodą Fundacji Gdańskiej. Podania można przesyłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mskrzypiec@fundacjagdanska.pl, składać osobiście
lub przesyłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpływu – 31.10.2016 do godziny 16:00 na adres:
Fundacja Gdańska ul. Długi Targ 28/29,
Gdańsk 80-830
Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału wraz z odręcznym podpisem lidera.
Osoba do kontaktu: Mateusz Skrzypiec 570 999 667 e-mail : mskrzypiec@fundacjagdanska.pl
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