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,,Moje miejsce na Ziemi” – pod tym hasłem rusza nowy program wsparcia dla
Kół Gospodyń Wiejskich finansowany przez fundację Orlen. Budżet tego
programu wynosi aż 3 miliony złotych, dlatego warto rozważyć uczestnictwo
w tym przedsięwzięciu. Z programu może skorzystać 300 podmiotów, które
mają czas na złożenie wniosku do 31 marca br.
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Pokaźne granty na realizacje projektów
Granty w wysokości 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł i 20 000 zł mają szansę otrzymać organizacje
pozarządowe, a także instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy
parafie. Otrzymane dofinansowanie należy przeznaczyć na realizację projektów poruszających
kwestie związane z:
ekologią
sportem
bezpieczeństwem
kulturą
ochroną zwierząt
zrównoważonym rozwojem
Nowy program wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich może zrealizować podmiot, który wskaże
komisja programowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN, a także jego korporacyjnej
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Fundacji. Przede wszystkim największe szanse na pieniężne granty mają projekty odnoszące się do
lokalnych potrzeb, oraz integrujące mieszkańców i inne podmioty do współpracy. Projekty należy
zrealizować w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Organizacje pozarządowe, lub jednostki organizacyjne oprócz wniosku muszą dostarczyć
następujące dokumenty:
skan statutu (lub innego dokumentu regulującego zgodnie z prawem
funkcjonowanie wnioskodawcy)
bieżący odpis z KRS, lub wypis z innego odpowiedniego rejestru (np. rejestr
stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę)
Program wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich mogą również otrzymać jednostki samorządu
terytorialnego, które muszą złożyć dokument:
uprawniający do reprezentacji osoby występującej w jej imieniu (np. zaświadczenie
o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta) lub pełnomocnictwo od ww. osoby
w przypadku jednostki organizacyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego – regulamin działania, lub inny akt regulujący, oraz pełnomocnictwo
dla osoby reprezentującej, a także jeżeli dotyczy danej jednostki – dokumentu
poświadczającego możliwość zawierania umów cywilno-prawnych, w tym zwłaszcza
zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych

Program wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich – jak złożyć
wniosek?
We wniosku o program dla Kół Gospodyń Wiejskich należy:
opisać projekt
przedstawić jego cel
zaprezentować opis planowanych działań
wskazać odbiorców projektu i ich potrzeby
przedstawić efekty jakich można się spodziewać realizując projekt
Na koniec należy pamiętać, że zawnioskować można o podane pełne kwoty, a wniosek należy
złożyć za pośrednictwem generatora wniosków na stronie Fundacji ORLEN.
Więcej o programie dla KGW można przeczytać tutaj.
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