
 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU FUNDACJI TYCHY DOBRE 

MIEJSCE 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Fundacja Tychy Dobre Miejsce (dalej jako „Fundacja”) w miarę posiadanych 
środków i po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem (dalej jako 
„Regulamin”, może przyznać dotacje na realizację niżej określonych projektów: 
a. opracowywanie i wydawanie publikacji,  

b. organizację imprez kulturalnych (organizację koncertów, festiwali, przeglądów, 
organizację wystaw prac, przygotowanie spektakli teatralnych), 

c. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach  
i przeglądach,  

d. udział w sesjach, konferencjach, seminariach i sympozjach,  

e. organizację konferencji, seminariów i sympozjów,  

f. przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców miasta Tychy,  

g. udział w stypendiach,  

h. wyprawy naukowo – badawcze (krajowe i zagraniczne),  

dalej jako „dotacja”. 
2. Celem dotacji jest wspieranie inicjatyw mieszkańców Tychy w obszarze szeroko 

rozumianych działań promocji miasta Tychy, ochrony środowiska, gospodarki, 
kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Dofinansowywane są zadania promujące Tychy 
i realizowane przez mieszkańców miasta Tychy.  

3. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji.  

 
§ 2 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację 
 

1. O dotację mogą ubiegać się następujące podmioty mające siedzibę lub adres 
zamieszkania na terenie Miasta Tychy: 

a. osoby fizyczne mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. organizacje pozarządowe, 

c. przedsiębiorcy, 

d. stowarzyszenia. 

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o datację muszą spełniać warunki dla mikro, małych 
lub średnich przedsiębiorców zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

3. Podmioty ubiegające się  o dotacje są zobowiązane do sfinansowania 20% projektu 
ze środków własnych.  

4. Przy weryfikacji projektów oceniane będą przede wszystkim:  
a. efektywność, tzn. duży zasięg i skutek przy jednocześnie małych kosztach,  



 
b. liczba osób zaangażowanych w realizację projektu i korzystających z jego 

efektów,  

c. pozyskanie dodatkowych funduszy,  

d. ilość zaangażowanych środków własnych (minimum 20 % - premiowane będą 
wnioski z większym wkładem środków własnych),  

e. oryginalność projektu,  

f. sposób promocji projektu.  
 

§ 3 
Wniosek o dotację 

1. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji jest wypełnienie i złożenie wniosku 
wraz załącznikami znajdującego się na stronie internetowej 
https://tychydobremiejsce.pl oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.  

2. Wniosek powinien zawierać:  
a. informację o wnioskodawcy wraz z krótkim opisem dotychczasowej działalności,  

b. opis projektu – rodzaj podjętego działania, cel projektu, przez kogo i w jaki 
sposób projekt będzie realizowany, spodziewane efekty oraz sposób promocji 
projektu, 

3. Do wniosku należy dołączyć:  
a. kalkulację kosztów projektu z wyszczególnieniem kwoty wnioskowanej dotacji 

oraz jej przeznaczenia, a także uwzględnieniem kwoty środków własnych, 

b. plan działania – z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia 
projektu oraz opisem poszczególnych etapów i ich wykonawców. 

 
§ 4 

Składanie i rozpatrywanie wniosków 
1. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem projektu. Nie dopuszcza się możliwości 

składania wniosków w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu.  
2. Wypełnienie i złożenie formularza nie jest jednoznaczne z decyzją o przyznaniu 

dotacji.  
3. Wnioski należy składać w biurze Fundacji, po wcześniejszym telefonicznym 

określeniu terminu.  
4. Wniosek o dofinasowanie podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Fundacja 

informuje o brakach  formalnych wniosku przesyłając informację na adres e-mail 
wnioskodawcy wskazany we wniosku. W przypadku niepodania adresu e-mail 
wniosek pozostaje bez rozpoznania.  

5. Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki formalne wniosku w terminie 
wskazanym w widomości przesłanej przez Fundację, zgodnie z pkt. 4, który nie 
będzie krótszy niż 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

6. Pytania dotyczące dotacji, Regulaminu oraz sposobu wypełniania wniosków kierować 
można również na adres mailowy - fundacjatychydobremiejsce@gmail.com 

7. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Fundacji. 
Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne. 

8. O decyzji podjętej przez Zarząd wnioskodawcy informowani są drogą mailową na 
adres korespondencyjny podany we wniosku.  

9. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  



 
 
 
 

§ 5 
Umowa o dotację  

1. Warunkiem korzystania z dotacji jest podpisanie przez wnioskodawcę i Fundację 
umowy o dotację (dalej „Umowa”), która określa podstawowe warunki wykorzystania 
środków przekazanych w ramach dotacji oraz zasady zwrotu środków.  

2. Dotacja może być wykorzystana jedynie na  projekty przewidziane w Regulaminie 
i Umowie.  

3. Środki wypłacane są w ramach dotacji wypłacane są zgodnie z postanowieniami 
Umowy  jednorazowo lub w transzach. 

4. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do rozliczenia się z otrzymanych 
środków na zasadach określonych w Umowie, w terminie nie dłuższym nić 6 miesięcy 
od dnia zakończenia projektu. Umowa może przewidywać krótszy termin 
na rozliczenie, stosownie do wartości i okresu trwania projektu.   

5. Środki pochodzące z dotacji, a niewykorzystane w ramach projektu lub 
wykorzystanie niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub Umowy podlegają  
zwrotowi bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zwrotu środków, które zostanie przesłane listem 
poleconym, na adres wskazany w Umowie przez wnioskodawcę.  

6. Dotacja przekazywana jest w formie przelewu bankowego na wskazane przez 
Wnioskodawcę w Umowie konto bankowe. 

 
§ 6 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej jako Rozporządzenie RODO.  

2. Administratorem danych osobowych osób składających wniosek jest Fundacja Tychy 
Dobre Miejsce z siedzibą w Tychach (ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy).  

3. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji  
z budżetu Fundacji Tychy Dobre Miejsce w sposób określony w Regulaminie, 
przetwarzane będą przez Administratora przede wszystkim w celu:  

a. świadczenia usług własnych;  

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Tychy Dobre Miejsce; 

c. organizowania i przeprowadzania postępowania w celu przyznania wsparcia 
finansowego z budżetu Fundacji Tychy Dobre Miejsce; 

d. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
dotacji z budżetu Fundacji Tychy Dobre Miejsce do dnia zakończenia realizacji 
danego świadczenia lub jego rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi  
w Regulaminie,  



 
5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby świadczenia usług własnych Fundacji Tychy 

Dobre Miejsce na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane 
do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.  

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do 
czasu jej odwołania.  

7. Nadto, dane osobowe osób (podmiotów), które nie uzyskały dofinansowania będą 
przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie dotacji.  

8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących 
takiego przetwarzania  

b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne.  

c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych.  
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.  
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.  
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu 
bezpośredniego.  

g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na 
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na 
miejsce domniemanego naruszenia RODO.  

h. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem).  

9. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono 
przetwarzanie danych osobowych.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do:  

a. realizacji dofinansowywanego projektu zgodnie z przedstawionym wnioskiem 
i Umową,  

b. umieszczania we wszystkich publikacjach dotyczących projektu informacji  
o otrzymaniu dotacji od Fundacji Tychy Dobre Miejsce oraz logotypu Fundacji,  

c. przesłania na adres mailowy fundacjatychydobremiejsce@gmail.com w ciągu 
miesiąca od zakończenia realizacji projektu sprawozdania merytorycznego. 

d. nie przeznaczania otrzymanej dotacji na cele inne niż określone we wniosku.  
2. Zarząd Fundacji ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 
3. Osoba do kontaktu:  

Katarzyna Kula 
tel. 605 092 005,  
email: fundacjatychydobremiejsce@gmail.com 



 
4. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu będą 

rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji oraz 
innych aktów prawnych dotyczących działalności Fundacji.  

5. Regulamin ma charakter wyłącznie wewnętrzny dla Fundacji i nie może stanowić 
podstawy do  jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie 
wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, 
które wynikają z Regulaminu i umów zawartych na jego podstawie.  


