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Regulamin Osiedlowych Nanograntów 

1. Nanogranty – dofinansowanie z budżetu Samorządu Osiedla Maślice dla lokalnych 

organizacji pozarządowych w celu działań (projekt realizowany w ramach 

nanograntów) na rzecz społeczności Osiedla Maślice.   

2. Kwota dofinansowania działania wynosi do 1000,00 zł 

3. Termin składania formularza zgłoszeniowego jest do 28.02.2021. 

4. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Termin realizacji i rozliczenia działania to 30.09.2021. W szczególnych przypadkach  

rozliczenie może zostać przeprowadzone w pierwszym tygodniu października.  

6. Brak realizacji działania do 30.09.2021 skutkuje utratą przyznanego dofinansowania 

w postaci nanograntów. 

7. Z uwagi na szczególne okoliczności działanie zgłoszone w nanograncie może zostać 

zmodyfikowane na wniosek organizacji pozarządowej. W tym celu wymagana jest 

zgoda Zarządu Osiedla Maślice wyrażona pismem (postać analogowa lub 

elektroniczna).  

8. Zgłaszane działania muszą być zgodne z prawem i dokumentami strategicznymi 

Gminy Wrocław oraz nie mogą działać na szkodę aktualnie planowanym i 

realizowanym działaniom Samorządu Osiedla Maślice.  

9. Zgłoszone w terminie (pkt. 3) działania  podlegają ocenie Rady Osiedla Maślice, która 

w głosowaniu poprzedzonym dyskusji, decyduje o przyznaniu nanograntu. Wyniki 

przedstawiane są uchwałą Rady Osiedla Maślice.    

10. W przypadku otrzymania nanograntu organizacja pozarządową jest zobowiązana do: 

A. umieszczania loga Rady Osiedla Maślice na wszelkich materiałach promocyjnych i 

będących wynikiem prac np. broszury, raporty itp. , łącznie z social mediami 

B.   w przypadku braku innych źródeł finansowania działania zawarciu na wszelkich 
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materiałach promocyjnych i będących wynikiem prac np. broszury, raporty itp. , 

łącznie z social mediami klauzuli :  Działanie/projekt (do wyboru) finansowane przez 

Radę Osiedla Maślice w ramach osiedlowych nanograntów. 

C. w przypadku uzyskania innych źródeł finansowania działania zawarciu na 

wszelkich materiałach promocyjnych i będących wynikiem prac np. broszury, 

raporty itp. , łącznie z social mediami klauzuli :  Działanie/projekt (do wyboru) 

współfinansowane przez Radę Osiedla Maślice w ramach osiedlowych nanograntów 

D. oznaczenia Rady Osiedla Maślice jako współorganizatora w przypadku utworzenia 

wydarzenia na swoim profilu na Facebooku. W pozostałych miejscach 

promocyjnych Rada Osiedla Maślice ma zostać oznaczona jako partner.    

11. Przyznane środki finansowe należy rozliczać jako faktury  przelewowe z 2 

tygodniowym terminem płatności, bądź gotówkowe (płatność gotówkową). 

12. Dane do faktury, nabywca – obowiązkowo, odbiorca – jeśli tego wymaga program do 

faktur: 

Nabywca 

Gmina Wrocław – Osiedle Maślice 

pl. Nowy Targ 1/8 

50-141 Wrocław 

NIP 897-13-83-551 

 --------------------------------------------- 

Odbiorca 

Osiedle Maślice 

ul. Suwalska 5 

54-104 Wrocław 

13. W przypadku chęci pobierania zaliczki lub zawarcia umowy (przygotowanie, 

odpisanie) organizacja pozarządowa musi skontaktować się ze Skarbnikiem Osiedla 

Maślice (Tomasz Kuna) 3 tygodnie wcześniej. 

14. Organizacja pozarządowa realizująca nanogrant może skorzystać z mienia jakie 
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posiada Samorząd Osiedla Maślice. W tym celu potrzebne jest zgłoszenie się do 

Zarządu Osiedla Maślice.  

15. Samorząd Osiedla Maślice zobowiązany jest do promocji działań realizowanych w 

ramach osiedlowych nanograntów.  

16. O środki może aplikować organizacja działająca na Osiedlu Maślice. 

17. Działanie zgłoszone w ramach osiedlowych nanograntów musi być realizowane na 

Osiedlu Maślice. 

 

 


