REGULAMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
W PROGRAMIE ‘’EDUKACJA DLA BIZNESU”
GDAŃSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1.

2.

3.

§1
Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego (zwana dalej Fundacją) udziela
dofinansowania w wyniku konkursu w Programie „Edukacja dla Biznesu” (zwanym dalej
Programem).
O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty: uczelnie wyższe, szkoły,
pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty z sektora edukacji
(zwane dalej Wnioskodawcami).
Szczegóły dotyczące rozliczenia dofinansowania regulują zapisy umowy.
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
§2

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Wnioskodawcy starający się o otrzymanie dofinansowania składają wniosek e-mailem na
adres fundacja@gfrg.gda.pl lub pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres Fundacji,
na wzorze formularza udostępnionym na stronie www.investgda.pl/Fundacja. Złożenie
wniosku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Termin składania wniosków przypada 2 razy w roku. W pierwszym okresie między 01 a 15
stycznia, natomiast w drugim okresie między 01 a 15 czerwca. Za datę złożenia wniosku
uznaje się datę wysyłki e-mail lub datę nadania listu poleconego.
Komisja, o której mowa dalej w § 3 rozpatruje wnioski w terminie 16 - 31 stycznia
w pierwszym okresie oraz w terminie 16 - 30 czerwca w drugim okresie.
W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy Fundacja może
przyjąć, a Komisja rozpatrzeć wniosek w innym niż wyżej wymienione terminy.
Fundacja udziela Wnioskodawcom odpowiedzi najpóźniej w ciągu 14 dni od końcowej
daty rozpatrzenia wniosków. Na podstawie przesłanych wniosków Komisja podejmuje
decyzje o przyznaniu dofinansowania lub o nieprzyznaniu dofinansowania. Komisja może
przyznać dofinansowanie jedynie wybranym Wnioskodawcom.
Komisja nie uzasadniania swojego stanowiska w zakresie przyznania lub odmowy
przyznania dofinansowania.
Decyzje o przyznaniu dofinansowania lub o nieprzyznaniu dofinansowania przekazywane
będą przez Fundację Wnioskodawcy na podany w formularzu adres e-mail.
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
§3

1.

2.

Komisja składająca się z przedstawiciela Fundacji, członka Rady Fundacji i przedstawiciela
Fundatora ocenia złożone wnioski i podejmuje decyzję o wyborze projektów do
dofinansowania.
Wnioskodawcy, w wyniku pozytywnej decyzji Komisji otrzymają dofinansowanie, które
w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczeniem pieniężnym, udzielanym
w złotych polskich, przekazywanym przez Fundację Wnioskodawcom.
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3.

Komisja może przyznać dofinansowanie w innej kwocie niż wnioskowana. Wnioskodawca
podejmuje wówczas decyzję, czy jest zainteresowany przyznaną kwotą oraz czy w tej
sytuacji projekt będzie realizowany.
4. Komisja może również uzależnić przyznanie dofinansowana od wprowadzenia do projektu
wnioskowanych przez Fundację zmian.
5. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie umowy dofinansowania zawieranej
pomiędzy Fundacją, a Wnioskodawcą.
6. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Fundacji podlegają jej merytorycznej
i finansowej kontroli.
7. Fundacja może dofinansować maksymalnie jeden projekt Wnioskodawcy w danym roku
kalendarzowym. W przypadku gdy Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie
kolejnego projektu, zostaje wpisany na listę rezerwową, a pierwszeństwo w uzyskaniu
dofinansowania mają projekty wnioskujących po raz pierwszy.
8. Co do zasady, kwota dofinansowania jednego projektu nie może przekraczać 100 tysięcy
złotych brutto rocznie.
9. Od decyzji Komisji o przyznaniu dofinansowania lub nieprzyznaniu dofinansowania nie
przysługuje odwołanie, ani żaden inny środek zaskarżenia.
10. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu będą
rozpatrywane przez Zarząd Fundacji, zgodnie z duchem i literą niniejszego Regulaminu,
Statutu Fundacji oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności Fundacji.
11. Niniejszy Regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i nie
stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie
wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, które
wynikają z niniejszego Regulaminu i umów o dofinansowanie.
12. Uczestnik konkursu zrzeka się względem Fundacji jakichkolwiek roszczeń wynikających
z przyznania lub nieprzyznania dofinansowania.
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