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Stowarzyszenie-

co to takiego?

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i
dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne
zainteresowania (np. interesują się międzywojennym przemysłem
polskim) lub wspólny cel (np. chcą uchronić przed zniszczeniem
przedwojenną fabrykę).

Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć
wyznaczony sobie cel (np. wpisać zabudowania fabryki do rejestru
zabytków, odnowić ją itd.).

Stowarzyszenia dzielimy na 2 zasadnicze grupy: zwykłe
oraz rejestrowe.



Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia. Dzięki
prostym zasadom tworzenia i rejestracji wydaje się kuszącą alternatywą dla tych,
którzy obawiają się skomplikowanych wymogów, jakie stosuje się wobec
stowarzyszeń rejestrowych.

Aby powstało stowarzyszenie, zwykłe potrzeba minimum 3 osób, które
uchwalają regulamin działania i wybiorą spośród siebie przedstawiciela lub zarząd.
Następnie składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z
załącznikami do właściwego wydziału w starostwie powiatowym (może to być
wydział spraw obywatelskich albo wydział spraw społecznych, w zależności od
organizacji pracy urzędu). Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu
powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje
stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ma na to 7 dni od terminu wpłynięcia
dokumentów (art. 40a ust. 2).

Stowarzyszenia takie nadal nie mają osobowości prawnej, ale mogą
zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a).
Mogą też korzystać z różnych źródeł finansowania (art. 42 ust. 2 i 3). Są to: składki
członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia,
ofiarność publiczna (zbiórki publiczne) oraz dotacje. Mogą również starać się o status
organizacji pożytku publicznego.



Stowarzyszenia zwykłe nie może:

prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego,
prowadzić działalności gospodarczej,
 zrzeszać osób prawnych,
 tworzyć oddziałów,
 łączyć się w związki stowarzyszeń.

Stowarzyszenie zwykłe



Stowarzyszenie rejestrowe

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS musi mieć co najmniej 7 założycieli.
Osoby planujące założenie stowarzyszenia przygotowują statut, a następnie
organizują i przeprowadzają zebranie założycielskie. Podczas takiego zebrania
podejmują decyzję o założeniu stowarzyszenia, przyjmują statut i wybierają władze.
Mogą również wybrać komitet założycielski.

Po zebraniu trzeba przygotować cały wniosek rejestracyjny, który następnie
składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Po rejestracji w sądzie trzeba
jeszcze zawrzeć umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego, uzyskać
numer REGON i NIP. W końcu można zacząć działać.

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS ma dużo więcej różnych możliwości.
Może prowadzić bardzo szeroką działalność statutową (czyli działalność społeczną,
która jest sformułowana w statucie jako cel działania organizacji), która może być
prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Dodatkowo może uruchomić działalność gospodarczą, która służy pozyskiwaniu
funduszy na cele statutowe.



Stowarzyszenie rejestrowe

Główną korzyścią płynącą z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez
organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie poszerza możliwości działania.

Podstawowe cechy i możliwości stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS:

 jest organizacją pozarządową,
 posiada osobowość prawną,
 działała w oparciu o statut,
 ma złożoną strukturę organizacyjną (walne zebranie, komisja rewizyjna, zarząd),
 swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków,
 do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników,
 może korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki

publiczne),
 może prowadzić działalność gospodarczą,
 ma możliwość finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem,
 ma możliwość zawierania umów na realizację zadań publicznych,
 może łączyć się w związki stowarzyszeń,
 może powoływać oddziały terenowe,
 może zostać organizacją pożytku publicznego.



Stowarzyszenia- Różnice



Stowarzyszenia-Podobieństwa



Zapisy PROW 2014-2020

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, który:

 posiada nr identyfikacyjny,

 Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów, lub zasoby 
odpowiednie do przedmiotu operacji,

 Inwestycje będzie realizował na nieruchomości będącej jego 
własnością lub współwłasnością lub posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością.



Na co przeznaczyć środki?

Pomoc jest przyznawana na:

 tzw. Koszty ogólne związane z pozwoleniami,
Koszty zakupu robót budowlanych lub usług,
 Zakup nowych maszyn lub wyposażenia- w przypadku dziedzictwa

kulturowego ( używane maszyny, wyposażenie- stanowiące
eksponaty),

 Środki transportu (w wysokości do 30% kosztów kwalifikowalnych),
 Zakup rzeczy innych,
Pokrycie kosztów Podatku Vat.



Dofinansowanie dla 

NGO/JONOP

 POJEKTY „DUŻE”- 80 % z całej wartości projektu, tj. nie mniej
niż 40 000,00 zł ( 80%*50 000,00zł). Max. kwota dofinansowania
wynosi 300 000,00 zł.

 PROJEKTY GRANTOWE- 100% (siedziba na terenie LGD, prawo
do dysponowania nieruchomością, doświadczenie lub zasoby) .
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000,00 zł, max. 100
000,00 zł



Środki w ramach 

projektów grantowych

 Budowa, przebudowa, remont, doposażanie miejsc sportowych/ rekreacyjnych/
wypoczynkowych / turystycznych

 Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące
mieszkańców i turystów

 Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące
mieszkańców i turystów

 Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury
 Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne
 Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności

mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności
 Działania informacyjno-promocyjne



Dziękujemy za 

uwagę


