FUNDUSZ GRANTOWY
FUNDACJI MSD DLA ZDROWIA KOBIET
2010
Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet
wspiera działania na rzecz zdrowia publicznego w zakresie edukacji zdrowotnej oraz programów profilaktycznych.
W ramach Funduszu Grantowego udzielamy dofinansowania
organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom na realizacje projektów mieszczących
się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA
• Innowacje w edukacji zdrowotnej.
II. ROZWÓJ LOKALNY
• Partnerstwo na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
chorób kobiet.
Finansujemy, w ramach obydwu obszarów programowych,
takie działania, jak m.in.: kampanie i akcje profilaktyczne
w zakresie promocji i ochrony zdrowia kobiet, badania naukowe, tworzenie rejestrów danych.
O dofinansowanie mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne
realizujące projekty w obszarze zdrowia publicznego, zmierzające do poprawy wskaźników zdrowotnych w populacji
kobiet w Polsce.
Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać pocztą na adres
Fundacji, do dnia 30 września 2010 r. Nie będą przyjmowane wnioski wysyłane poczta elektroniczną, oraz nadesłane
po wyznaczonym terminie.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta do
dnia 30 listopada 2010 r.

REGULAMIN
Regulamin składania wniosków i przyznawania dofinansowania
1. W 2010 roku Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet przeznacza na dofinansowanie kwotę
100 000 PLN. Może ona być przeznaczona na realizację maksymalnie 5 projektów.
Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania nie może przekraczać 35 000 PLN na
jeden projekt.
2. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na realizację projektów w zakresie działań
profilaktycznych i promujących zdrowie kobiet w Polsce, zmierzających do podniesienia
świadomości zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, poprawienia wskaźników zdrowotnych, zachęcenia kobiet do poddawania się badaniom profilaktycznym
3. O przyznaniu dofinansowania decyduje uchwała Rady Programowej Fundacji MSD dla
Zdrowia Kobiet podjęta na podstawie rekomendacji Komisji ds. Funduszu Grantowego,
powołanej przez Zarząd Fundacji i składającej się z 5 członków Rady Programowej.
O uchwałach Rady Programowej Wnioskodawcy informowani są na piśmie.
4. Kryteria oceny składanych wniosków:
- diagnoza lokalnych potrzeb zdrowotnych
- innowacyjność realizowanych działań
- wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych
- różnorodność form aktywizacji adresatów działań
- długoterminowa perspektywa strategii proponowanych działań
- realizacja idei partnerstwa na rzecz realizacji programów zdrowotnych
- efektywność kosztowa projektu
- ewaluacja skuteczności działań
5. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie szczegółowy
preliminarz kosztów.
6. Dofinansowanie przekazywane jest na konto Wnioskodawcy, na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Fundacją a Wnioskodawcą, w dniu rozpoczęcia realizacji finansowanego
projektu. Fundacja nie ponosi żadnych dodatkowych opłat i kosztów związanych z przekazaniem dofinansowania.
7. Projekty zrealizowane ze środków przyznanych w ramach dofinansowania mogą podlegać merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji. W przypadku stwierdzenia,
iż dofinansowanie jest wykorzystane niezgodnie z zawartą umową, Fundacja może żądać
zwrotu przekazanych środków.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu w ciągu 3 miesięcy od daty jego zakończenia. Wszelkie odstępstwa od
ustaleń zawartych w umowie powinny być regulowane na piśmie i zaakceptowane przez
władze statutowe Fundacji.

REGULAMIN
9. Fundacja ma prawo zamieścić informacje o finansowanych, w ramach przyznanego dofinansowania, projektach na swojej stronie internetowej oraz innych materiałach promocyjnych.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczania w swoich materiałach promocyjnych
związanych z dofinansowanym projektem informacji: „realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet”.
11. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu będą
rozpatrzone przez Radę Programową Fundacji, zgodnie zapisami Statutu Fundacji oraz
innych obowiązujących aktów prawnych.
12. Niniejszy regulamin ma charakter 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.

Dane i informacje niezbędne przy zgłoszeniu projektu
Dane Wnioskodawcy:
• pełna nazwa
• dane kontaktowe: adres, telefon, mail
• kopia KRS, NIP, REGON
• krótki opis charakteru i zadań realizowanych przez Wnioskodawcę
Opis projektu:
• nazwa projektu
• przynależność do obszaru programowego
• dane osoby odpowiedzialnej za projekt (imię nazwisko, dane kontaktowe)
• diagnoza potrzeb zdrowotnych
• cele projektu
• założenia, adresaci projektu, realizatorzy / partnerzy
• harmonogram działań w ramach realizacji projektu
• kosztorys (z podziałem na koszty programowe i administracyjne)
• informacja o ewentualnych planowanych dodatkowych źródłach finansowania projektu
• sposoby ewaluacji rezultatów prowadzonych działań
• sposoby promocji projektu
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