REGULAMIN PROGRAMU „To jest Wasz 1%”
I Edycja: październik 2018 r. – grudzień 2018 r.

ORGANIZATOR
§ 1. Organizatorem niniejszego Programu Grantowego jest Fundacja SUEZ Jesteśmy
z Tobą z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 5, KRS: 0000472938, NIP: 9512370360.
§ 2. Niniejszy

Regulamin

obowiązuje

wszystkie

osoby,

które

chcą

uczestniczyć

w Programie.

DEFINICJE
§ 3. Terminy używane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) "Organizator" lub Fundacja" oznacza Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą z siedzibą
w Warszawie, ul. Zawodzie 5, wpisaną do KRS 0000472938.
b) "Program" oznacza program grantowy „To jest Wasz 1%”, którego zasady określa
niniejszy Regulamin oraz którego celem jest przyznawanie Grantów przez Fundację;
c) "Grant" oznacza świadczenie Fundacji przeznaczone na sfinansowanie Zgłoszeń
zakwalifikowanych do udziału w Programie, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie,
d) „Zgłaszający” oznacza osobę fizyczną, która zgłosi Beneficjenta. Zgłaszający
i Beneficjent mogą być tą samą osobą.
e) "Beneficjent" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę
organizacyjną (taką jak stowarzyszenie, jednostka oświatowa, fundacja lub inna
instytucja zajmująca sie udzielaniem pomocy np. hospicjum, szpital) pod warunkiem,
że instytucja ta ma status organizacji pożytku publicznego,
f) "Komisja" oznacza komisję opisaną w § 18 poniżej,
g) "Zgłoszenie" oznacza zgłoszenie do udziału w Programie przygotowane w dowolnej
formie.

CEL PROGRAMU
§ 3. Celem Programu jest realizacja celów statutowych Fundacji polegających na udzielaniu
pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym
(stowarzyszenia, jednostki oświatowe, fundacje, instytucje publiczne np. hospicja,
szpitale) o statusie organizacji pożytku publicznego potrzebującym takiej pomocy lub
świadczącym

taką

pomoc,

poprzez

przyznawanie

przez

Fundację

pomocy

bezpośredniej;
§ 4. Cele wsparcia Beneficjentów w ramach Programu muszą być tożsame z celami
określonymi w Statucie Fundacji tj.:
a) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
między innymi z powodu choroby, wypadku, nieszczęścia, klęski żywiołowej,
b) Pomoc

osobom

dotkniętym

poważnymi

schorzeniami,

w

tym

pomoc

w przeprowadzeniu konsultacji, zabiegu, operacji,
c) Pomoc poszpitalna, w okresie rehabilitacji, w tym dostęp do sprzętu
rehabilitacyjnych

celem

poprawy

zdrowia

i

powrotu

do

i usług

samodzielnego

funkcjonowania,
d) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz zawodowemu tych osób,
e) Działanie w sferze podniesienia kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych
umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych,
f)

Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

g) Pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia.
§ 5. Istotą Programu jest przyznanie pomocy finansowej najbardziej potrzebującym
w uznaniu Komisji, Beneficjentom.
§ 6. Wyboru Zgłoszeń dokona Komisja.

CZAS TRWANIA
§ 7. Program zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 października 2018 roku do dnia
31 grudnia 2018 roku.
§ 8. Zgłoszenia o udzielenie Grantu mogą być składane w okresie od dnia 1 października
2018 roku do dnia 18 listopada 2018 roku.
§ 9. Decyzja o zakwalifikowaniu do Programu udostępniona zostanie do dnia 30 listopada
2018 roku drogą mailową.
§ 10. Rozliczenie otrzymanego wsparcia powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 grudnia
2018 roku.
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PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
§ 15. Zgłoszenia należy przesłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres
Fundacji: Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą, ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa,
fundacjaSUEZ@suez.com. Termin nadsyłania Zgłoszeń upływa w dniu 15 listopada
2018 roku o godz. 24:00 (Zgłoszenie powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w tej
dacie). Zgłoszenia dostarczone po tym terminie, nie podpisane lub niekompletne,
w szczególności nie zawierające wszystkich wymaganych danych nie będą
rozpatrywane.
OCENA PROJEKTÓW
§ 16. Rozpatrzeniu będą podlegały tylko te Zgłoszenia, których cele są zgodne
z celami Fundacji.
§ 17. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) Zgodność z celami statutowymi Fundacji.

KOMISJA
§ 18. W skład Komisji wchodzą Członkowie Zarządu Fundacji oraz co najmniej 1 członek
Rady Fundacji. Do składu Komisji mogą zostać także zaproszeni przez Radę Fundacji
Goście.
§ 19. Komisja dokonuje oceny Zgłoszeń do Programu. Przed podjęciem decyzji o wyborze,
Komisja ma prawo zwracać się do Wnioskodawców z wnioskami o wyjaśnienie
poszczególnych pozycji Zgłoszenia.
§ 20. Komisja decyduje o wyborze Zgłoszeń oraz o wysokości i sposobie przyznania
Grantów.
§ 21. Komisja podejmuje decyzję poprzez głosowanie. Każdy z członków Komisji ma jeden
głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu Fundacji.
§ 22. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

GRANT I BENEFICJENCI
§ 23. W ramach I Edycji Programu całkowita pula środków na realizację Projektów wynosić
będzie 10 295 złotych [słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć
złotych].
§ 24. Komisja ma prawo do przyznania środków tylko na część kosztów przedstawionych
w Zgłoszeniu.
§ 25. Po zaakceptowaniu Zgłoszenia i podjęciu przez Komisję decyzji o przyznaniu Grantu,
Beneficjent otrzymuje środki finansowe na numer rachunku wskazany w Zgłoszeniu.
§ 26. Projekty finansowane z Grantów powinny służyć wsparciu określonych Beneficjentów
wskazanych w Zgłoszeniu.
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ZASADY WYKORZYSTANIA GRANTU
§ 29. Środki pochodzące z Grantu powinny zostać wydatkowane zgodnie z potrzebami
opisanymi w Zgłoszeniu. Grantu nie można przekazać w całości lub w części na
realizację celu lub działania innego niż wskazanego w Projekcie.
§ 31. Organizator nie finansuje wydatków dodatkowych oraz wydatków powstałych w trakcie
trwania Projektu nie ujętych w kosztorysie załączonym do Zgłoszenia.
§ 32. Wszelkie koszty związane z wykorzystaniem środków pochodzących z Grantu muszą
być udokumentowane stosownymi umowami, fakturami VAT lub paragonami.
§ 34. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, a także w przypadku podania
Organizatorowi

nieprawdziwych

lub

mylących

danych/

informacji,

Organizator

zastrzega sobie prawo żądania zwrotu całości lub części przyznanego Grantu.

ROZLICZENIE
§ 38. Środki finansowe, uzyskane w ramach Grantu, niewykorzystane i nieudokumentowane
do dnia 30 grudnia 2018 roku podlegają zwrotowi na rzecz Fundacji w terminie 14 dni
od upływu ww. terminu, chyba że Organizator z uzasadnionych przyczyn na wniosek
Beneficjenta zgodzi się na przedłużenie okresu korzystania z Grantu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39. Zgłaszający oraz Beneficjenci poprzez fakt złożenia Zgłoszenia wyrażają zgodę na
przystąpienie do Programu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz postępowania zgodnie z celami
i zasadami Programu.
§ 40. Osoby uczestniczące w Programie poprzez fakt zgłoszenia się do Programu
i udostępnienia swoich danych osobowych, wyrażają zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i archiwizowanie ich danych osobowych do celów związanych
z realizacją Programu.
§ 42. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

dokonywania

w

każdym

czasie

zmian

w Regulaminie. Zmiany te będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na stronie
internetowej Organizatora oraz – na prośbę zainteresowanych osób - drogą mailową.
§ 43. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
§ 44. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Programu rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
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