Zestawienie zmian Regulaminu Konkursu grantowego ‘‘Na 100 Niepodległa”
Przed zmianą
§ 2. Tryb i zasady składania wniosków ustęp 1
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) organizacje pozarządowe;
2) ośrodki kultury, sportu i rekreacji;
3) biblioteki publiczne;
4) państwowe szkoły;
5) świetlice środowiskowe;
6) bursy uczniowskie;
7) jednostki samorządu terytorialnego.

Po zmianie
§ 2. Tryb i zasady składania wniosków ustęp 1
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) organizacje pozarządowe;
2) ośrodki kultury, sportu i
rekreacji;
3) biblioteki publiczne;
4) jednostki samorządu
terytorialnego samodzielnie
bądź we współpracy z
podmiotami im podległymi np.
ze szkołami publicznymi itp.

§ 2 ustęp 6.
6. Realizacja Projektów może odbywać się od 13
maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r
§ 3. Przebieg Konkursu ustęp 1
1. Termin składania Wniosków on-line, w trybie
określonym w § 2 ust. 3 niniejszego
Regulaminu, rozpoczyna się od dnia 6 listopada
2017 r. a upływa 16 lutego 2018 r
§ 3 ustęp 8
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 marca
2018 r. na stronie Organizatora
www.fundacja.bgk.pl.
§ 3 ustęp 11 punkt 1
11. Grantobiorca jest zobowiązany do
przekazania Organizatorowi Konkursu w
terminie
do 10 dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników Konkursu:
1) aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru
Sądowego oraz skanu statutu
Grantobiorcy celem poświadczenia
wiarygodności reprezentowanej przez
siebie organizacji. Organizacje nie posiadające
KRS powinny przedstawić wpis
do odpowiedniego rejestru oraz dokumenty
poświadczające możliwość
podpisania umów cywilno-prawnych i
zaciągania zobowiązań finansowych
(np. Szkoły - upoważnienia nadane przez
odpowiednie organy samorządu
terytorialnego). Fundacja zastrzega sobie prawo
do wglądu do oryginałów
wyżej wymienionych dokumentów;
§ 3 ustep 13.
13. Podpisanie umów z Grantobiorcami
odbedzie się w terminie od 21 marca do 13
kwietnia 2018 r., a wypłacenie dofinansowania
nastąpi w terminie do 13 kwietnia do

§ 2 ustęp 6.
6. Realizacja Projektów może odbywać się od
1lipca 2018 r. do 31 grudnia2018 r.
§ 3. Przebieg Konkursu ustęp 1
1. Termin składania Wniosków on-line, w trybie
określonym w § 2 ust. 3 niniejszego
Regulaminu, rozpoczyna się od dnia 6 listopada
2017 r. a upływa 31 marca 2018 r.
§ 3 ustęp 8
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 maja
2018 r. na stronie Organizatora
www.fundacja.bgk.pl.
§ 3 ustep 11 punkt 1
11. Grantobiorca jest zobowiązany do
przekazania Organizatorowi Konkursu w
terminie do 10 dni roboczych od daty
ogłoszenia wyników Konkursu:
1) w przypadku organizacji nie wpisanych do
KRS, wpisu do odpowiedniego rejestru lub
dokumenty poświadczające możliwość
podpisania umów cywilno-prawnych i
zaciągania zobowiązań finansowych. Fundacja
zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginałów
wyżej wymienionych dokumentów;

§ 3 ustęp 13.
13.Podpisanie umów z Grantobiorcami
odbędzie się w terminie od 4 maja do 4 czerwca
2018 r., a wypłacenie dofinansowania nastąpi w
terminie do 4 czerwca do 30 czerwca 2018 r.
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13 maja 2018 r. pod warunkiem przedstawienia
przez Grantobiorcę wymaganych
dokumentów, określonych w ust. 11 powyżej.
§ 5 Obowiązki Grantobiorcy ustęp 1 punkt 1)
5. Obowiązki Grantobiorcy
1. Grantobiorca zobowiązany jest do:
1) realizacji projektu w terminie od 13 maja do
30 listopada 2018 r. zgodnie z
Wnioskiem;
§ 5 ustęp 1 punkt 3)
3) złożenia merytorycznego i finansowego
sprawozdania z realizacji Projektu w terminie do
dnia 31 grudnia 2018 r.;

pod warunkiem przedstawienia przez
Grantobiorcę wymaganych dokumentów,
określonych w ust. 11 powyżej.
§ 5 Obowiązki Grantobiorcy ustęp 1 punkt 1)
§ 5. Obowiązki Grantobiorcy
1.Grantobiorca zobowiązany jest do:
1)realizacji projektu w przedziale od 1 lipca do
31 grudnia 2018r. zgodnie z Wnioskiem;
§ 5 ustęp 1 punkt 3)
3)złożenia merytorycznego i finansowego
sprawozdania z realizacji Projektu w terminie do
dnia 31 stycznia 2019 r.;

