
I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady korzystania z konkursu  „Minigranty dla NGO”, realizowanego przez 

Fundację Zwalcz Nudę w ramach projektu „Prasko-Południowe Prezentacje 2021” (w skrócie PPP 

2021). 

2. Zadaniem konkursu jest dofinansowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie 

dzielnicy Praga-Południe i biorących udział w pikniku Prasko-Południowe Prezentacje w terminie 12 

czerwca 2021 w godzinach 12:00-17:00.  

3. Organizacje są zobowiązane przeznaczyć środki przekazane w ramach konkursu na materiały 

piknikowe, animacyjne, warsztatowe, wykorzystane podczas pikniku PPP 2021, aby uatrakcyjnić 

swoje stoiska i urozmaicić program całego wydarzenia.   

 

II UCZESTNICY KONKURSU – WNIOSKODAWCY 

1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe w myśl w art. 3 Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami, których: 

a. adres zarejestrowany w KRS znajduje się na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy lub 

b. działalność jest prowadzona na terenie dzielnicy Praga-Południe 

c. do 10 kwietnia 2021 wypełniły formularz zgłoszeniowy dla wystawców pikniku Prasko-Południowe 

Prezentacje 2021. 

 

III ZASADY PRZYZNAWANIA MINIGRANTÓW  

1. Minigranty w wysokości od minimum 50 złotych do maksymalnie 1000 złotych na jednego 

Wnioskodawcę są przyznawane zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz Regulaminem uczestnictwa w konkursie 

„Minigranty dla NGO”. Środki na minigranty pochodzą z budżetu Fundacji Zwalcz Nudę w ramach 

projektu „Prasko-Południowe Prezentacje”.  

2. W ramach konkursu planuje się przyznanie minimum jednego minigrantu.  

3. W ramach konkursu zostanie przeprowadzony jeden nabór w 2021 r.  

4. Minigranty można przeznaczyć na dofinansowanie stoiska swojej organizacji podczas pikniku 

Prasko-Południowe Prezentacje 2021, czyli zakup niezbędnych materiałów warsztatowych, 

animacyjnych, piknikowych, zgłoszonych wcześniej w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Wnioski o przyznanie środków można składać elektronicznie poprzez stronę 

www.zwalcznude.pl/ppp od 15 kwietnia 2021 r. do czasu wyczerpania puli budżetu przeznaczonego 

na ten cel.  

6. W ramach konkursu każda organizacja może jednorazowo ubiegać się o dofinansowanie.  

7. Każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie na podstawie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, a także kryteriów opisanych w punkcie II.  

 

http://www.zwalcznude.pl/ppp


IV WARUNKI KORZYSTANIA Z MINIGRANTU I ROZLICZENIE 

1. Po zaakceptowaniu listy zakupów przez Fundację Zwalcz Nudę i kwoty dofinansowania przez 

Wnioskodawcę organizacje mają czas na zrobienie zakup materiałów (udokumentowanych za 

pomocą faktury VAT lub paragonu z NIP-em, wystawionych na dane Fundacji Zwalcz Nudę, ul. 

Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa, NIP 9522127106) w terminie od 1 do 30 maja.  

2. Do 3 czerwca Wnioskodawcy są zobowiązani dostarczyć Fundacji Zwalcz Nudę oryginały dowodów 

zakupu, zdjęcia zakupionych artykułów i krótkiego opisu, na jaki konkretny cel będą wykorzystywane.  

3. W terminie do 3 dni po pikniku Wnioskodawcy są zobowiązani wysłać 3 zdjęcia ze swojego stoiska 

na adres oliwia@zwalcznude.pl, dokumentujące wykorzystanie materiałów. 

4. Zaakceptowanym organizacjom Fundacja Zwalcz Nudę w ciągu 7 dni od terminu pikniku, wykona 

zwrot środków na numer konta podany w formularzu minigrantów.   

 

 


