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Regulamin dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

kosztów uczestnictwa w Konferencji zorganizowanej w ramach   

VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych  

 

I. Informacje i zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dofinansowania uczestnictwa reprezentantom organizacji pozarządowych  

w Konferencji organizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w ramach  

VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (dalej: VII OFIP), która odbędzie się w dniach 14-15 

września 2014 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

2. Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się: 

a. Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Strzeleckiej 3/12, 

b. Grantodawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, której przedstawicielstwo w Polsce mieści się  

przy ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 w Warszawie, 

c. Wnioskodawca: organizacja pozarządowa wnioskująca o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji swoim 

reprezentantom, 

d. Dofinansowanie: dofinansowanie uczestnictwa w konferencji, 

e. Uczestnik: osoba biorąca udział w Konferencji, zarejestrowana przez formularz rejestracyjny zamieszczony 

na stronie www.ofip.eu, która ma opłacony udział w Konferencji. 

3. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty: 

 udziału w Konferencji wraz z lunchami,  

 noclegu z 14 na 15.09.2014 r. w Warszawie, 

 dojazdu. 

Wnioskodawca dokonuje wyboru rodzaju kosztów, które mają być dofinansowane. Dofinansowanie może dotyczyć 

wszystkich wyżej wymienionych pozycji lub wybranych. 

4. Dofinansowanie jest pokrywane ze środków Programu “Wspieranie Organizacji Pozarządowych”  

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie jest ograniczona.  

O przyznaniu dofinansowania decyduje spełnianie kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie, motywacja  

do wzięcia udziału w Konferencji oraz kolejność zgłoszeń. Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej 

i merytorycznej. Oceny dokona Organizator. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od daty jego 

wpłynięcia do Organizatora. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, bądź przyznaniem go we wnioskowanej 

kwocie. 

6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.ofip.eu 

  

http://www.ofip.eu/
www.ofip.eu
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II. Kryteria przyznania dofinansowania i przygotowanie wniosku 

 

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które: 

a. są organizacją pozarządową w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

b. mają siedzibę w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców i działają lokalnie. 

2. Każde stowarzyszenie i fundacja, może wnioskować o dofinansowanie kosztów uczestnictwa maksymalnie  

trzem swoim reprezentantom. 

3. Wniosek według wzoru będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu należy wysyłać  

do 17.08.2014 r.  na adres: magdalena.gawin@ofip.eu lub pocztą (listy muszą dotrzeć do organizatora  

w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2014 r.) na adres:  

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa 

z dopiskiem: “Dofinansowanie ze środków PAFW udziału w VII OFIP” 

Wniosek musi zostać podpisany przez upoważnione osoby, zgodnie z reprezentacją. Wniosek przesłany mailem, 

musi być skanem oryginalnego wniosku podpisanego zgodnie z reprezentacją. 

4. Informacja o wynikach oceny wniosków zostanie przesłana Wnioskodawcom drogą elektroniczną. W przypadku, 

gdy organizacja nie posiada adresu mailowego informacja o wynikach oceny wniosków zostanie przesłana pocztą. 

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma informację o przyznanym niepełnym dofinansowaniu, w stosunku  

do wnioskowanego, ma możliwość rezygnacji z tego dofinansowania w terminie 5 dni od daty otrzymania 

informacji. Brak informacji o rezygnacji z dofinansowania jest równoznaczny z jego przyjęciem. Rezygnację  

z niepełnego dofinansowania należy wysłać na adres podany w rozdziale II pkt. 3.  

6. Wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie, a go nie wykorzysta zobowiązany będzie do pokrycia kosztów, 

które poniósł Organizator na jego rzecz.  

7. Wnioskodawca, któremu zostało przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie niepełne i z niego nie 

zrezygnował, zobowiązany jest do rejestracji na konferencję wszystkich osób wymienionych w złożonym wniosku   

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  o przyznanym dofinansowaniu. 

Rejestracji uczestnika można dokonać poprzez Formularz zgłoszeniowy dla uczestników Konferencji 14-15 

września 2014 r. w Warszawie VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (dalej: Formularz dla 

uczestników), który znajduje się  na stronie internetowej pod tym adresem: https://ofip.eu/formularz-uczestnika/  

8. Uczestnicy, którzy otrzymali dofinansowanie lub złożyli wniosek, ale nie otrzymali dofinansowania będą mieć 

wydłużony termin rejestracji poprzez Formularz dla uczestników, tj. do 25 sierpnia 2014 r. 

 

 

 

 

 

mailto:magdalena.gawin@ofip.eu
https://ofip.eu/formularz-uczestnika/
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III. Rozliczenie 

1. Organizator pokrywa koszty według przyznanego dofinansowania. Organizator nie zwraca kosztów ponad 

przyznane dofinansowanie ( np. w przypadku wzrostu kosztów). 

2. Wnioskodawca musi samodzielnie opłacić dojazd. Rozliczenie kosztów dojazdu odbywać się będzie na podstawie 

Załącznika nr 2. w przypadku zwrotu kosztów podróży środkami transportu publicznego lub Załącznika nr 3.  

w przypadku zwrotu kosztów podróży samochodem. Oryginały dokumentów muszą dotrzeć do dnia 25.09.2014 r. 

do siedziby Organizatora.  

3. Zwrot kosztów podróży może dotyczyć przejazdów: 

a. transportem publicznym: autobus, bus, pociąg (klasa 2), samolot (klasa ekonomiczna - tanie bilety) 

- rozliczenie będzie dokonane na podstawie biletów (Załącznik nr 2)  

b. samochodem – rozliczenie kosztów podróży samochodem możliwe będzie w przypadku, kiedy taka podróż 

będzie bardziej ekonomiczna niż podróż transportem publicznym. Rozliczeniu podlegać będą koszty paliwa 

(0,40 zł za 1 km) i bilety opłat za przejazd autostradą. Rozliczenie odbędzie się na podstawie “ewidencji 

przebiegu pojazdu” (Załącznik nr 3).  

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji w przypadku zaistnienia okoliczności 

od niego niezależnych. 

2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się  

do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 

4. Złożenie wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnicy wysyłając elektronicznie Formularz dla uczestników oraz wysyłając wniosek o dofinansowanie,  

o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w postępowaniu związanym z przyznaniem dofinansowania, w tym  

na udostępnienie tych danych do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu ich do przyznania dofinansowania 

oraz w celach informacyjnych, statystycznych i rozliczeniowych. 

6. Organizator zachęca do przestrzegania Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjętej  

na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 r. zaktualizowanej w 2010 r. w ramach 

projektu „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach pozarządowych”. Treść Karty znajduje 

się pod tym adresem:  http://ofop.eu/node/155. 

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. 

8. Zasady uczestnictwa w VII OFIP określa Regulamin uczestnictwa w Konferencji organizowanej w ramach 

VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 

 

http://ofop.eu/node/155

