Przewodniczący
Komitetu

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 1a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Regulamin

Niniejszy Regulamin Konkursu ogłoszonego w ramach rządowego programu „Korpus
Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na
lata 2018–2030”.

RwFWRSO

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8
listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu
składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U. poz. 2149).

Umowa

Umowa spełniająca warunki określone w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zawarta
pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a podmiotem, którego wniosek został przyjęty do
realizacji.

UoDPPiW

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

UoGH

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
847).

UoNIW

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1813).

UoFP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 z późn. zm.).

Wniosek

Formularz wniosku o udzielenie Dotacji na realizację zadania w ramach „Korpusu
Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego”,
składany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Generatora Wniosków w ramach
niniejszego Konkursu „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021 – 2023”.

Oferta

Przedstawiona przez Wnioskodawcę propozycja działań i jego potencjał
organizacyjny do realizacji zadania publicznego w ramach Konkursu „Lokalne
Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021 – 2023”.

Wnioskodawca

Podmiot ubiegający się o Dotację na realizację zadań w ramach Konkursu.
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