
 

Projekt współfinansowany ze środków Programu  
“Wspieranie organizacji Pozarządowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”   

        

 

Dofinansowanie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kosztów 

uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 

 8-9 września 2017 r. w Warszawie 

 

Uwaga! 

Instrukcja skierowana jest do Wnioskodawców, czyli osób, które składają wniosek o dofinansowanie 

kosztów uczestnictwa w VIII OFIP-ie dla reprezentantów swojej organizacji. 

Dopiero po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu dofinansowania kosztów uczestnictwa ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności można zarejestrować jako poprzez 

formularz na stronie internetowej VIII OFIP-u (https://ofip.eu/formularz-uczestnika). 

 

Instrukcja:  

1. Przeczytaj “Regulamin dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

kosztów uczestnictwa w Forum zorganizowanego w ramach VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych” Regulamin dofinansowania uczestnictwa w Forum. 

 

2. Sprawdź, czy Twoja organizacja pozarządowa spełnia kryteria niezbędne, aby otrzymać 

dofinansowanie z PAFW-u dla swoich reprezentantów. 

 

3. Jeśli Twoja organizacja spełnia kryteria, a Ty jesteś Wnioskodawcą i w imieniu organizacji składasz 

wniosek wypełnij wniosek dla wszystkich reprezentantów Twojej organizacji, którzy chcieliby otrzymać 

dofinansowanie (maksymalnie dwóch reprezentantów). 

Wniosek o dofinansowanie  

 

4. We wniosku wybierz dofinansowanie, o które chcesz się starać.  

Opcje do wyboru: 

● dofinansowanie kosztów dojazdu,  

● dofinansowanie kosztów noclegu,  

● dofinansowanie udziału w Forum wraz z zimnymi lunchami. 

Dofinansowanie może dotyczyć jednego, dwóch lub wszystkich z trzech rodzajów kosztów. Zaznacz 

we wniosku wybraną opcję przy każdej osobie. 

 

5. Skan wniosku według wzoru będącego załącznikiem do Regulaminu dofinansowania wyślij pocztą 

elektroniczną na adres: 

aleksandra.wojcicka@ofop.eu lub pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2017 r., 

na adres:  

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,  

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

z dopiskiem: “Dofinansowanie ze środków PAFW-u VIII OFIP”. 

 

6. Poczekaj na informację o wynikach oceny, która przyjdzie do Ciebie mailem na adresy podane we 

wniosku. Jeśli dostaniesz dofinansowanie w niepełnej wnioskowanej kwocie masz prawo w ciągu 5-

ciu dni zrezygnować z dofinansowania. Brak rezygnacji będzie oznaczał jego przyjęcie. 

https://ofip.eu/formularz-uczestnika
http://ofip.eu/wp-content/uploads/2014/08/Regulamin-dofinansowania-uczestnictwa-w-VIII-OFIP-ie-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w-PAFW_29052017.pdf.pdf
http://ofip.eu/wp-content/uploads/2017/05/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Wniosek-o-dofinansowanie-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w-PAFW_29052017.docx.pdf
mailto:aleksandra.wojcicka@ofip.eu
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7. Po przyznaniu dofinansowania macie 7 dni na rejestrację uczestnictwa w VIII OFIP-ie poprzez 

Formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz pod adresem: https://ofip.eu/formularz-uczestnika 

 

8. Jeśli reprezentantom Twojej organizacji zostało przyznane dofinansowanie kosztów dojazdu 

transportem publicznym należy zachować bilety oraz wypełnić Załącznik nr 2 - Rachunek kosztów 

podróży. W przypadku osób, które dojeżdżały samochodem należy wypełnić Załącznik nr 3 - 

Ewidencja przebiegu pojazdu oraz zachować bilety opłat za przejazd autostradą, jeśli takie opłaty były 

poniesione. Wszystkie oryginały tych dokumentów muszą dotrzeć do siedziby Organizatora w 7 dni 

po odbyciu podróży. 

 

Uwaga! 

Powyższe punkty nie są Regulaminem. Stanowią jedynie uproszczoną procedurą postępowania. 

Wiążący dla uczestników jest “Regulamin dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności kosztów uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 8-9 września 

2017r. w Warszawie” wraz z Załącznikami. 

https://ofip.eu/formularz-uczestnika
http://ofip.eu/wp-content/uploads/2017/05/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-Rachunek-koszt%C3%B3w-podr%C3%B3%C5%BCy_29052017.pdf
http://ofip.eu/wp-content/uploads/2017/05/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-Ewidencj-przebiegu-pojazdu_29052017.pdf

