Załącznik 2

Mechanizm Finansowania Małopolskiej Sieci NGO
WEWNĘTRZNE MECHANIZMY FINANSOWANIA
(Środki pochodzą od organizacji partnerskich MSNGO)
1. Roczna wpłata Partnerów regulowana uchwałą podjętą przez Forum Ogólne MSNGO
a) Roczna wpłata deklarowana uchwałą podjętą przez Partnerów, wpłacana przez każdą
organizację partnerską raz do roku, w wysokości równej dla każdej organizacji partnerskiej
(z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu, dot. możliwości uzyskania zwolnienia z wpłaty),
b) Wysokość rocznej wpłaty ustala Forum Ogólne w drodze uchwały, każdorazowo na każdy
nowy rok kalendarzowy w odniesieniu do planowanych kosztów funkcjonowania,
2. Zaangażowanie czasowe
Każda organizacja partnerska co roku deklaruje wniesienie na rzecz MSNGO określonego
zaangażowania czasowego w postaci) liczby godzin wolontaryjnych na rzecz MSNGO w danym
roku kalendarzowym.
Minimalną liczbę godzin pracy wolontaryjnej ustala Forum Ogólne w drodze uchwały,
każdorazowo na każdy nowy rok kalendarzowy.
3. Zaangażowanie rzeczowe
Każda organizacja partnerska co roku deklaruje wniesienie na rzecz MSNGO określonego
zaangażowania rzeczowego w zależności od zasobów, którymi dysponuje, mogą to być np.:
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użyczenie sali, pomieszczeń, budynków w określonym wymiarze czasu,
użyczenie sprzętu w określonym wymiarze,
przekazanie sprzętu na rzecz MSNGO,
wykorzystanie własnych materiałów biurowych w określonym wymiarze na działania
związane z MSNGO,
 użyczenie linii telefonicznej, łącza internetowego, miejsca na serwerze, strony www,
 użyczenie, zorganizowanie transportu,
 użyczenie powierzchni reklamowych w mediach i nośnikach outdoor,
 użyczenie miejsc, np. place, parkingi, przestrzenie do organizacji wydarzeń MSNGO,
 użyczenie materiałów promocyjnych, np. banery na stronach www,
 praca wolontaryjna w zakresie wykraczającym poza zadeklarowana liczbę godzin/ poza
minimum ustalone przez Forum Ogólne,
 inne.
Procedurę obsługi wewnętrznego mechanizmu finansowania sieci określa Regulamin
Finansowy, opracowywany przez Grupę Koordynującą i przyjmowany przez Forum Ogólne –
MSNGO w formie uchwały na dany rok kalendarzowy. Regulamin określa:
a) wpłaty Partnerów
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 termin i sposób wpłaty,
 organizację obsługującą wpłaty Partnerów,
 sytuacje szczególne pozwalające na zwolnienie z wpłaty za dany okres, wpłatę w innym
terminie, wpłatę rozłożoną na raty,
 sposób rozliczenia wpłat Partnerów,
 kategorie kosztów, które będą finansowane z wpłat Partnerów w danym roku
kalendarzowym,
b) zaangażowanie czasowe:
 termin deklarowania zaangażowania czasowego,
 sytuacje szczególne pozwalające na zwolnienie z zaangażowania czasowego,
 kategorie zadań wykonywanych dzięki zaangażowaniu czasowemu,
c) zaangażowanie rzeczowe:
 termin deklarowania zaangażowania rzeczowego,
 sytuacje szczególne pozwalające na zwolnienie z zaangażowania rzeczowego,
 kategorie zadań wykonywanych dzięki zaangażowaniu rzeczowemu.
5. Wpłaty dodatkowe Partnerów MSNGO
Forum Ogólne może uchwalić zwykłą większością głosów dodatkowe wpłaty na realizację
różnych form działania MSNGO, które nie mają pokrycia z innych źródeł finansowania, a są
organizowane i realizowane dla organizacji partnerskich. Do wpłat dodatkowych zobowiązane
będą organizacje korzystające z tych form działania.
ZEWNĘTRZNE MECHANIZMY FINANSOWANIA
(Środki pochodzą z zewnątrz MSNGO)
1. Wspólne projekty – granty i dotacje publiczne.
2. Wspólne Akcje crowdfunding organizacji partnerskich – wpłaty tematyczne pozyskiwane online.
3. Wspólne zbiórki publiczne organizacji partnerskich.
4. Darowizny indywidualne przeznaczane na organizacje partnerskie z celem wykorzystania na
rzecz działań w MSNGO.
5. Współpraca z biznesem.
6. Współpraca z administracją publiczną.
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7. Odpłatna działalność statutowa poszczególnych organizacji partnerskich MSNGO.
8. Spadki, zapisy , pożyczki, kredyty, loterie fantowe przeznaczane na organizacje partnerskie
z celem wykorzystania na rzecz działań w MSNGO.
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