
   
 

Regulamin przyznawania Minidotacji 

„Polskie drogi do niepodległości - wspieranie działań lokalnych szkół 

i organizacji proobronnych". 

 

§ 1 Organizator i cel Minidotacji 

1. Organizatorem Minidotacji „Polskie drogi do niepodległości - wspieranie działań 

lokalnych szkół i organizacji proobronnych" jest Fundacja Wiedza-Rozwój-

Bezpieczeństwo (WRB), ul. Śniadeckich 31/13, 25 – 366 Kielce, KRS: 

000055179, NIP: 657-291-75-30. 

2. Minidotacje realizowane są w ramach projektu: Kampania edukacyjna „Polskie 

Drogi do Niepodległości, na podstawie Umowy nr 102/2017/3300008932/328 

podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach Zadania: 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Dzieje Wojska 

Polskiego zatrzymane w kadrze. 

3. Celem Minidotacji jest wspieranie działań szkół i organizacji proobronnych 

z terenu województwa świętokrzyskiego w upamiętnianiu miejsc chwały oręża 

polskiego, opieki nad mogiłami żołnierskimi oraz grobami patriotów zasłużonych 

dla niepodległości Polski poprzez przyznanie Minidotacji na w/w cele. 

 

§ 2 Alokacja Minidotacji i termin realizacji projektów 

1. Całkowita wielkość alokacji wynosi 10 000,00 zł. 

2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 1000,00 zł dla jednej organizacji. 

3. Minidotacje obejmują działania zawierające się w przedziale czasowym od 

01.09.2017 r. do 15.11.2017 r. 

 

§ 3 Odbiorcy Minidotacji 

1. O minidotacje mogą ubiegać się wyłącznie szkoły (klasy mundurowe) i 

organizacje proobrone (stowarzyszenia i fundacje) z terenu województwa 

świętokrzyskiego, realizujące  zgodnie ze swoim statutem działania na rzecz 

obronności kraju, edukacji proobronnej lub edukacji historycznej z dziedziny 

obronności i polskiego oręża. 

 

§ 4 Termin i zasady składania wniosków o uzyskanie Minidotacji 

1. Wnioski w ramach Minidotacji można składać od 28 sierpnia – do wyczerpania 

alokacji. Organizator .zamieści informację o wyczerpaniu alokacji na stronie 

https://facebook.com/fundacjawrb. 

2. Każda Organizacja uprawniona jest do złożenia wyłącznie jednego wniosku 

w ramach Minidotacji. 

3. Wzór Wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

https://facebook.com/fundacjawrb


   
 

4. Do wniosku o dofinansowanie należy złożyć: aktualny wyciąg dot. organizacji, 

pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. Podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Organizacji i zeskanowane 

Wnioski wraz z załącznikiem należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: 

fundacjawrb@gmail.com 

 

§ 5 Rozpatrzenie wniosków 

1. Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję przyznającą dotacje w składzie: 

Koordynator Projektu Kampania edukacyjna „Polskie Drogi do Niepodległości, 

dwaj członkowie zarządu Fundacji WRB, w terminie maksymalnie 7 dni roboczych 

od wpływu wniosku do skrzynki e-mailowej Organizatora 

(fundacjawrb@gmail.com). 

2. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do skrzynki mailowej 

Organizatora. 

3. Komisja przyznająca Minidotacje, może wezwać Wnioskodawcę do złożenia 

wyjaśnień i poprawienia Wniosku, jeśli uzna, że Wniosek zawiera niejasności, 

lecz jest warty dofinansowania. 

4. Ocenie podlegać będą: 

• zapotrzebowanie na zaproponowane we wniosku działania (0 - 4 pkt), 

• racjonalność wydatków (0 - 6 pkt.). 

5. Maksymalna ilość punktów, jaką wniosek może otrzymać – 10 pkt. Minimalna 

liczba punktów do otrzymania dofinansowania – 8 pkt. 

6. Wnioski mogą otrzymać dofinansowanie w niepełnej wysokości w przypadku 

zakwestionowania przez Komisję celowości lub wysokości poszczególnych 

wydatków. 

7. Wyniki oceny wniosków będą zamieszczane na stronie fundacji Wiedza -  Rozwój 

– Bezpieczeństwo pod adresem https://facebook.com/fundacjawrb w pierwszym 

dniu roboczym następującym po dniu posiedzenia komisji. 

8. Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie zostaną o tym poinformowani 

droga mailową. 

9. Wnioskodawcom, którzy nie otrzymali dotacji nie przysługuje możliwość 

odwołania. 

 

§ 6 Podpisanie umowy o Minidotację 

1. Z Organizacjami wyłonionymi do finansowania podpisana zostanie Umowa 

o dofinansowanie, określająca zasady wydatkowania i końcowego rozliczenia 

środków finansowych. 

2. Organizacje zakwalifikowane do dofinansowania w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

wyników są zobligowane do: 

• złożenia oryginału wniosku, podpisanego przez upoważnione do tego osoby, 

• podania numeru konta bankowego Organizacji, na które zostanie przelane 

dofinansowanie, 

https://facebook.com/fundacjawrb


   
 

• podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

 

 

§ 7 Rozlicznie projektu 

1. Organizacja, która otrzymała Minidotację zobowiązana jest do rozliczenia jej 

w maksymalnym terminie do 14 dni od zakończenia realizacji. 

2. Rozliczenie Minidotacji stanowić będzie zestawienie wydatków (zgodne 

z Harmonogramem z Wniosku o dofinansowanie) wraz z kserokopiami 

dokumentów księgowych świadczącymi o ich poniesieniu 

3. Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

i podpisane przez osobę/osoby do tego upoważnioną. 

4. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Fundacji WRB (Śniadeckich 31/13) 

w w/w terminie. 

5. Niezłożenie i nierozliczenie Minidotacji w podanym terminie skutkuje obowiązkiem 

zwrotu całości dofinansowania. 

 

 

 


