CO ZROBIĆ, ABY MOJA ORGANIZACJA
DOSTAŁA WSPARCIE OD FUNDACJI CEMEX?
1. Odwiedź stronę Fundacji: www.budujemyprzyszlosc.org.pl, gdzie
znajdują się niezbędne dokumenty, formularze i aktualne informacje.
2. W wyznaczonym terminie, poprzez stronę Internetową prześlij umotywowany wniosek z opisem projektu, który zamierzacie realizować
w nadchodzących 12 miesiącach.
3. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Radę Fundacji. Najciekawsze
projekty otrzymają dofinansowanie na ich realizację w postaci Małego lub Dużego Granta.
4. Jeżeli Twój projekt zostanie wybrany, otrzymasz wiadomość drogą
mailową, znajdziesz się na liście udzielonych grantów na stronie
www oraz odnajdziesz się w oficjalnych komunikatach jakie Fundacja umieszcza w prasie lokalnej.

MAM PYTANIE, SUGESTIĘ
LUB WĄTPLIWOŚCI.
Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ?

Zachęcamy Państwa do śledzenia zakładki „Aktualności”, gdzie za-

Adres siedziby Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość:

mieszczane będą ważne wiadomości dotyczące Konkursu Grantowego,

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”

m.in. terminy nadsyłania wniosków lub ewentualne zmiany w regulaminie

Al. Jerozolimskie 212 A

konkursu.

02-486 Warszawa
Swoje uwagi prosimy kierować na adres e-mail:

MOJEJ ORGANIZACJI
PRZYZNANO GRANT.
CO POWINNIŚMY TERAZ ZROBIĆ?

konkurs@budujemyprzyszlosc.org.pl
W czasie trwania naboru wniosków (1 m-c w roku) otwarty będzie se-

nowi podstawę do wypłacenia funduszy. Warunkiem jej podpisania jest

zakładkę, na której znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane

uzupełnienie wszystkich danych umowy, w tym nr indywidualnego konta

pytania. Przed wysłaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z tymi

bankowego Beneficjenta.

informacjami.
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zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Tam też znajdziecie Państwo
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Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy z Fundacją CEMEX, co sta-
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kretariat do Państwa dyspozycji. Godziny otwarcia oraz numer telefonu
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Należy pamiętać, że wszystkie organizacje, którym Fundacja CEMEX
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udzieliła wsparcia finansowego zobowiązane są w wyznaczonym terminie dostarczyć sprawozdanie końcowe. W dokumencie tym prosić
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będziemy o opisanie rezultatów projektu oraz o przedstawienie faktur,
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będących podstawą do rozliczenia finansowego.

DLACZEGO TO ROBIMY?

NA JAKIE PROJEKTY ORGANIZACJA
MOŻE OTRZYMAĆ GRANT?

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała w 2009 roku i od

Szansę na otrzymanie wsparcia finansowego mają organizacje,

tamtej pory nieprzerwanie angażuje się w lokalne projekty tam, gdzie

których celem jest:

CEMEX ma swoje zakłady. Ze wsparcia Fundacji korzystają okoliczne
szkoły i przedszkola, kluby sportowe, organizacje charytatywne i ekolo-



giczne oraz osoby niepełnosprawne. Najważniejszym filarem Fundacji

przyrodniczego.

jest organizowany raz do roku Konkurs Grantowy, z którego skorzystać



może każda organizacja, chcąca zmienić na lepsze swoje najbliższe

na łączną kwotę 18 496 175,62 zł.



Z finansowanych przez Fundację lekcji angielskiego
skorzystało ponad 1000 dzieci.

 Dzieciom w szkołach sfinansowaliśmy tysiące
gorących posiłków.

 Zorganizowaliśmy pikniki edukacyjne w tematach
ekologicznych i dot. bezpieczeństwa.

 Za swoją działalność otrzymaliśmy

LAUR ODPOWIEDZIALNOŚCI za Dobrą Praktykę CSR.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.

środowisko. W latach 2009-2010 m.in.:

 Przyznaliśmy 74 granty w 3 konkursach grantowych.
 Otrzymaliśmy 752 wnioski z ponad 127 miast i gmin.
 Organizacje pozarządowe wnioskowały o dotacje

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
FINANSOWE OD FUNDACJI?



Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.



Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.



Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.



Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.



Pomoc społeczna, w tym osobom w trudnej

O dofinansowanie mogą ubiegać się:


Organizacje pozarządowe.



Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.



Spółdzielnie socjalne.



Organizacje sportowe i uczniowskie kluby sportowe.



Jednostki oświatowe.



Parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły.



Szpitale, poradnie specjalistyczne i ośrodki zdrowia.



Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców akcjonariuszy, pracowników.



Osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Fundacja CEMEX nie udziela wsparcia osobom indywidualnym.

sytuacji życiowej.


Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.



Ochrona i promocja zdrowia.



Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.



Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

