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NIP 622-19-52-104 REGON 250638714 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000013874 

Kapitał zakładowy 73 400 020 PLN /w całości wpłacony/ 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/09/2019 z dnia 10.09.2019 r.  

 

Regulamin „Programu finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej 
Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim przedsięwzięć 

związanych z kulturą dzieci i młodzieży”. 

 

§1 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb postępowania w związku z finansowym 

wspieraniem przez spółki Grupy Kapitałowej CRK przedsięwzięć związanych z kulturą dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. 

 

 
§2 

 

1. Regulamin  i  działania  podejmowane  na  jego  podstawie  mają   zapewnić  kryteria 

i zasady wyboru przedsięwzięć, imprez czy działań związanych z kulturą dzieci i 

młodzieży których przeprowadzenie i organizacja będzie finansowo wspierana przez 

spółki Grupy Kapitałowej CRK, które podpisały między sobą stosowne porozumienie. 

2. W stosunku do spółek Grupy Kapitałowej CRK regulamin ma na celu wydanie 

rekomendacji władzom tych Spółek: wyboru przedsięwzięcia, imprezy, czy działań 

propagujących kulturę dzieci i młodzieży, które będą wspierane finansowo przez te 

spółki, przy uwzględnieniu uregulowań prawnych i wewnętrznych obowiązujących w 

danej spółce. 

3. Weryfikacją, oceną wniosków i wydawaniem rekomendacji zajmuje się Zespół ds. 

Kultury powoływany i odwoływany przez Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju 

Komunalnego S.A. 

4. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie otwartych imprez lub działań organizowanych 

przez  osoby prawne, w szczególności fundacje czy stowarzyszenia, prowadzące 

sekcje kulturalne dzieci i młodzieży lub prowadzące zorganizowane zajęcia  

w zakresie krzewienia kultury dzieci i młodzieży. 

5. Wsparcie finansowe udzielane będzie jednorazowo w kwocie nie wyższej niż  

5 000,00  zł  (pięć  tysięcy  złotych)  na  przedsięwzięcie,   imprezę    czy  działanie. 

W ramach Programu każdy podmiot w nim uczestniczący może otrzymać wsparcie 

finansowe w kwocie nie wyższej niż 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na każdy 

pojedynczy złożony wniosek. 
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                                                                                  §3 

 

1. Zespół d/s Kultury (zwany dalej Zespołem)  składa się z 5 członków powoływanych     

i odwoływanych przez Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 

spośród pracowników Spółki oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu. 

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Zarządu 

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. który: 

1) prowadzi posiedzenia Zespołu, 

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac Zespołu, 

3) wyznacza termin posiedzenia Zespołu. 

3. Przewodniczący wyznacza Sekretarza odpowiedzialnego za dokumentowanie 

posiedzeń Zespołu. 

4. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1) Przyjmowanie, weryfikacja i ocena formalno – merytoryczna wniosków. 

2) Sporządzenie dokumentacji z przebiegu prac Zespołu. 

3) Wydawanie rekomendacji dla zarządów Spółek Grupy Kapitałowej CRK 

uczestniczących w Programie. 

5. Wzór wniosku na podstawie którego organizatorzy przedsięwzięć, imprez czy działań 

propagujących kulturę dzieci i młodzieży będą ubiegać się o dofinansowanie oraz 

kryteria i przesłanki na podstawie których będzie rekomendowane stanowią Załącznik 

nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

6. Do uznania wiążącego charakteru rozstrzygnięć Zespołu wymagane jest głosowanie 

wszystkich członków Zespołu. 

7. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje każdy kto do niego należy. 

8. Członek Zespołu ma prawo zamieścić pod protokołem zdanie odrębne. 

9. Zespół rozpatruje tylko wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne 

uwzględniając kryteria zawarte w załączniku nr 2. 

10. Zespół dla każdego wniosku sporządza kartę oceny formalnej – stanowiącej 

Załącznik nr 3, a po zakończeniu weryfikacji i oceny wszystkich wniosków 

przygotowuje zbiorczą kartę oceny merytorycznej – stanowiącej Załącznik nr 4. 

11. Do czasu opracowania rekomendacji prace Zespołu są niejawne. 

12. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest nieodpłatne. 
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§4 
 

1. Nabór wniosków o finansowe wsparcie Grupy Kapitałowej CRK odbywać się będzie  

w terminie od dnia 11.09.2019 r. do dnia 23.09.2019 r. 

2. Zespół dokonuje weryfikacji i  opiniuje  złożone  wnioski,  po  czym  w  terminie   

do  30.09.2019 r. wydaje rekomendację dla Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej 

CRK. 

3. Nie zawarcie przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn obiektywnych umowy 

darowizny z Uczestnikiem Programu, który otrzymał rekomendację, nie stanowi 

podstawy do dochodzenia przez takiego Uczestnika Programu jakichkolwiek 

roszczeń w stosunku od którejkolwiek ze Stron. 

4. W przypadku gdy, po wydaniu rekomendacji, wniosek Uczestnika o wsparcie złożony 

w ramach Programu okaże się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwy do wykonania,  

w całości lub części, a także gdy zawarte w nim informacje lub oświadczenia okażą 

się nierzetelne lub nieprawdziwe, rekomendacja zostaje cofnięta. Cofnięcie 

rekomendacji stwierdza Zespół d/s Kultury. 

 
 

§5 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 Załączniki: 

1. wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z kulturą dzieci i młodzieży; 

2. kryteria i przesłanki do wydania rekomendacji dla Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej CRK w zakresie 

finansowego wspierania przedsięwzięć związanych z kulturą dzieci i młodzieży. 


