Program
https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/program-maly-strazak/

Program „Mały Strażak”
Wnioskodawca

Ochotnicza Straż Pożarna

Dziedzina finansowania

Pozostałe

Rodzaj zadania

Mały Strażak

Zakres finansowania

Pomoc finansowa nie jest udzielana na zadania zrealizowane przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na zakup i
wyposażenie młodych strażaków ochotników w:
1. sprzęt dla MDP

ጀ

wyposażenie na zawody sportowo-pożarnicze

ጀ

sprzęt

służący do rozgrywania konkurencji, ćwiczeń bojowych, biegu sztafetowego
oraz wyposażenie toru do rozgrywania konkurencji oraz akcesoria MDP

ጀ

np. oznaczenia na zawody, pasy z toporkiem dla MDP;
2. umundurowanie strażackie

ጀ mundur dziecięcy MDP, mundur koszarowy

dziecięcy MDP, buty na zawody, czapki MDP oraz hełmy i rękawice MDP,
dresy sportowe MDP, koszulki, bluzy i polary MDP;
3. modele szkoleniowe do nauki pierwszej pomocy

ጀ

defibrylatory AED

wraz
z akcesoriami oraz fantomy szkoleniowe (pojedyncze lub komplety);
4. wyjazdy szkoleniowe lub turniejowe (trwające nie dłużej niż 3 dni).

Forma dofinansowania

Terminy naboru

Dotacja

Nabór: od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r.

Warunki finansowe

Wsparcie finansowe skierowane jest do

jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.
Alokacja środków wramach naboru: 100 000,00 zł.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na jedno
zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania
brutto.
Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym VAT) płatne będzie ze środków
Dotowanego lub środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
UWAGA ZMIANA: w roku 2022 Wnioskodawcą nie może być jednostka
samorządu terytorialnego.

Warunki podstawowe
formalne

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej
poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura
Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:
1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta
WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny
nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
2. podpisanej
opatrzonymi

ጀ

wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami

podpisami

osób

upoważnionych

należy

dostarczyć

w jeden z dwóch sposobów:
a) w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002
Kraków),
b) przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres
skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP)
załączniki

muszą

być

UWAGA:
ጀ
wniosek oraz

podpisane certyfikowanym

podpisem

kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>
Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.
do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.
Instrukcja założenia podkonta na instytucję na platformie ePUAP
POBIERZ>>

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ጀ

Warunki szczegółowe

Warunkiem

przyznania

dofinansowania

jest

uzyskanie

pozytywnej

opinii

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub
osoby przez niego upoważnionej. Opinia zostanie wystawiona na podstawie
zestawienia złożonych wniosków, przygotowanego przez Wojewódzki Fundusz
dla Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Zadanie musi zostać zrealizowane do dnia 31.08.2022 r.

Wzory dokumentów i
informacje prawne

1. Formularz wniosku
2. Regulamin
Uwaga! Wniosek jest drukiem poglądowym

ጀ formularz w formie EDYTOWALNEJ,

znajduje się w Portalu Beneficjenta – rejestracja do Portalu – przejdź >>

Link do dokumentów

Kontakt

Anna Kicińska – Dyrda – 785 855 523
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