STATUT
Funduszu Rozwoju Zaolzia (FRZ) przy Kongresie Polaków w RC
Preambuła
Fundusz Rozwoju Zaolzia (FRZ) jest częścią strategii rozwoju polskości na zachodnim Śląsku
Cieszyńskim (Zaolziu). Celem FRZ jest gromadzenie środków finansowych w celu wspierania
przedsięwzięć (projektów) mających na celu rozwój polskości w ramach tej strategii.
Fundusz Rozwoju Zaolzia:
1. Jest ustanowiony przy Radzie Kongresu Polaków (RKP) w RC z siedzibą w Czeskim Cieszynie.
2. Dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym założonym przez RKP wyłącznie do celów FRZ.
3. Służy do wspierania formą grantów
a. nowych projektów - służących rozwojowi polskości na Zaolziu oraz w ośrodkach
polonijnych w RC ,
b. istniejących projektów, wspierając przede wszystkim ich nowe innowacyjne części.
4. Wspiera następujące grupy projektów
a. projekty z maksymalną wysokością wsparcia do 100 000 CZK z trwaniem do 12
miesięcy, mające zasadnicze znaczenie dla rozwoju polskości, zgłaszane przez osoby
fizyczne, grupy osób lub organizacje i stowarzyszenia,
b. projekty z maksymalną wysokością wsparcia do 100 000 CZK, z trwaniem od 12 do 24
miesięcy, mające zasadnicze znaczenie dla rozwoju polskości, zgłaszane przez osoby
fizyczne, grupy osób lub organizacje i stowarzyszenia.
c. projekty realizowane bezpośrednio przez Radę KP i na podstawie stosownej
uchwały Rady KP a które spełniają warunki wg punktu 3 oraz zakresu tematycznego
projektów wg Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie Grantowym FRZ.
5. Projekty wg pkt. 4 a, b podlegają samodzielnemu Regulaminowi Uczestnictwa w Konkursie
Grantowym FRZ.
6. FRZ
a. gromadzi środki finansowe od osób fizycznych i prawnych,
b. dary i dotacje są indywidualnie rejestrowane w specjalnym rejestrze FRZ,
prowadzonym przez Kancelarię KP,
c. lista fundatorów (bez podawania ofiarowanej sumy) jest publiczna (Internet).

7. Wnioski o dofinansowanie z FRZ można zgłaszać na bieżąco w ciągu roku, a należy je składać
w formie elektronicznej pod adresem kancelaria@polonica.cz a zarazem w formie pisemnej
pod adresem Kongres Polaków w RC, Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 737 01.
8.

Komisja Grantowa (KG):
a. Projekty ocenia 5 osobowa Komisja Grantowa (KG) mianowana i odwoływana przez
Radę KP,
b. KG przedstawia wnioski o wsparcie projektów na posiedzenia RKP w marcu, czerwcu,
wrześniu i grudniu danego roku.

9. Wsparcie finansowe każdego projektu podlega uchwale RKP.
10. Konto bankowe obsługuje Kancelaria KP wyłącznie na podstawie polecenia prezesa lub
podczas jego nieobecności pierwszego wiceprzesa KP.
11. Kancelaria KP przedstawia Radzie KP roczne sprawozdanie finansowe FRZ do końca
pierwszego kwartału bieżącego roku.
12. RKP
a. zwołuje raz w roku zgromadzenie fundatorów FRZ, prawo do udziału w zgromadzeniu
przysługuje osobom, które ofiarowały min. 10 000 CZK w ciągu roku,
b. przedstawia zgromadzeniu fundatorów sprawozdanie o finansach FRZ i ich
wykorzystaniu zgodnie z niniejszym regulaminem.

Uchwalono przez Radę Kongresu Polaków z ważnością w dniu 1.3.2017.

Podpis prezesa RKP

