Fundacja Rozwoju Śląska
oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Informację dotyczące składania wniosków o dotację (załącznik nr. 1)
Wskazówki ogólne:
1. Wniosek (tylko w wersji PL) wraz z załącznikami (program oraz wzór ankiety, jeżeli o niej mowa w punkcie 12 wniosku)
należy złożyd w 1 egzemplarzu, 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu.
2. Wnioski, które przekraczają kwotę 3000 zł, można składad 3 razy w roku w terminach: 1 luty, 1 czerwca i 1 września.
3. Wnioskodawca ma obowiązek informowania o Fundacji jako grantodawcy lub współfundatorze, czyli w każdej publikacji lub
informacji prasowej musi się znaleźd logo bądź np. w radiu informacja o tym że środki na dany projekt pochodzą z Fundacji.
Niestosowanie się do tego warunku powoduje wstrzymanie dotacji lub jej nie przyznanie na inne, bieżące bądź przyszłe
projekty.

Obszary wsparcia
1. Obszary wsparcia, wymienione w w/w porozumieniu to:
- Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Młodzież Mniejszości Niemieckiej,
- Pomoc gospodarcza,
- Edukacja, kształcenie ustawodawcze,
- Pomoc socjalna dla członków Mniejszości Niemieckiej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- Działania na rzecz użyteczności społecznej,
- Wspieranie stowarzyszeo i finansowanie kosztów osobowych oraz administracyjnych Fundacji oraz innych instytucji
Mniejszości Niemieckiej,
- Oświata szkolnictwo,
- Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof.

Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Młodzież Mniejszości Niemieckiej
1. Grupą odbiorców mogą byd osoby w wieku od 12 do 35 lat, będące członkami Mniejszości Niemieckiej lub działające w
organizacjach Mniejszości Niemieckiej, wnioskodawcą mogą byd wszystkie organizacje Mniejszości Niemieckiej, w
szczególności organizacje młodzieżowe z osobowością prawną.
2. Realizowane projekty powinny służyd: poznaniu niemieckiej kultury i historii, promocji niemieckiej literatury,
rozpowszechnianiu lokalnej historii, pielęgnacji niemieckich tradycji i obyczajów. Projekty mogą mied charakter warsztatów
tematycznych, szkoleo, konferencji o tematyce młodzieżowej związanej z podtrzymaniem tożsamości, projektów sportowych
o charakterze konkursu, integrujące młodzież pochodzenia niemieckiego, wskazując tej młodzieży ich związek z
Mniejszością Niemiecką.

Kosztorys wnioskodawcy musi spełniać następujące warunki:
1. Kosztorys sporządza się w złotych.
2. Każda pozycja kosztorysu powinna byd szczegółowo wyliczona na podstawie cen i stawek jednostkowych – należy podad
kalkulacje w taki sposób aby umożliwid weryfikację kosztorysu.
3. W przypadku zakupu usług, rzeczy ruchomych, których jednostkowa wartośd przekracza 2.000 zł lub środków trwałych,
których wartośd jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, należy dołączyd 3 oferty różnych firm z uzasadnieniem dokonanego
wyboru.
4. Jeżeli referentami są pracownicy bądź członkowie organów organizacji Mniejszości Niemieckiej lub w przypadku wspólnych
projektów z innymi instytucjami, pracownicy tych, nie mogą otrzymad wynagrodzenia w ramach projektu.

