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Zasady przyznawania grantów Fundacji Wolności Gospodarczej 

1. Granty przyznawane są przez Fundację Wolności Gospodarczej z siedzibą przy ul. Rolniczej 1, 
42-274 Konopiska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 
0000907733. 

2. Celem programu grantowego jest realizacji misji i celów statutowych Fundacji.  
3. Fundacja inwestuje w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej  

i wzmacnia ich siłę oddziaływania. Poszukujemy projektów, które zmieniają rzeczywistość  
w kierunku liberalnym. 

4. Przed wypełnieniem wniosku zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie 
www.wolnagospodarka.pl, w szczególności z misją i głównymi obszarami działalności 
Fundacji Wolności Gospodarczej. 

5. Granty są przeznaczone przede wszystkim dla fundacji i stowarzyszeń działających na 
terytorium Polski. W wyjątkowych przypadkach przewidujemy współpracę z podmiotami 
działającymi w ramach innych form prawnych. 

6. Poszukujemy organizacji, które: 
• Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej; 
• Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej, 

myśli liberalnej, praworządności lub w działalności edukacyjnej. 
7. W celu aplikowania o grant należy złożyć we właściwym terminie wniosek, korzystając  

z formularza dostępnego na stronie Fundacji. 
8. Jedna organizacja może w tym samym czasie złożyć maksymalnie dwa wnioski, na dwa różne 

projekty. 
9. Kwota o którą stara się wnioskodawca powinna zawierać się w przedziale od 5 000 do 50 

000 złotych.  
10. Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu organizacji w 2020 roku. 
11. Poszukujemy przede wszystkim projektów, które posiadają różnorodne źródła finansowania  

i organizacji, które angażują się w fundraising z różnych źródeł.  
12. Fundacja preferuje projekty, które co najmniej w 50% są finansowane z innych źródeł. 

Informacje o budżecie projektu i źródłach finansowania należy umieścić we właściwym polu 
formularza. 

13. Wnioski są oceniane przez komisję złożoną z członków Zarządu i Rady Fundacji oraz osób 
zaproszonych do komisji przez Zarząd.  

14. Fundacja może skontaktować się wnioskodawcą w celu zadania dodatkowych pytań lub 
uzyskania wyjaśnień na temat planowanego projektu. 

15. Wnioskodawcy, do dnia wskazanego we wniosku, otrzymają informację o jego akceptacji lub 
odrzuceniu. Fundacja nie przewiduje uzasadniania swoich decyzji oraz wyników prac komisji.  

16. Akceptacja wniosku nie oznacza przyznania środków finansowych. Podstawą przyznania 
środków jest wyłącznie umowa zawarta pomiędzy Fundacją i obdarowaną organizacją. 

17. Złożenie wniosku grantowego wiąże się z koniecznością akceptacji właściwiej klauzuli  
o przetwarzaniu danych osobowych, której treść znaleźć można na stronie z formularzem 
grantowym.  

18. Fundacja Wolności Gospodarczej zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w trakcie 
trwania konkursu. Wykładnia i interpretacja zasad należy do Fundacji. 

http://www.wolnagospodarka.pl/

