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CEL: Budowanie lepszej przyszłości
Tworzenie wartości poprzez dostarczanie najlepszych produktów i rozwiązań w branży, w celu
zaspokojenia budowlanych potrzeb naszych Klientów na całym świecie.

Wpływ Społeczny w CEMEX Polska

Nasza Strategia Wpływu Społecznego
tworzy wartość dla firmy, jednocześnie
poprawiając jakość życia i dobrostan
naszych interesariuszy i społeczności
lokalnych poprzez zwiększanie
długoterminowej rentowności i
rozwiązywanie problemów społecznych.
Naszą Strategię Wpływu Społecznego
realizujemy poprzez Plany
Zaangażowania Społecznego.

Zwiększanie

pozytywnego wpływu
Zmniejszanie
negatywnego wpływu

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”
Konkurs Grantowy „Fabryka Pomysłów”
●
●

●

konkurs jest organizowany od 2009 r.
wsparcie Fundacji uzyskało ponad 260 projektów,
dofinansowanych kwotą ponad 2,1 mln zł.
z działań realizowanych w ramach wspartych aktywności
skorzystało dotąd ponad 850 tysięcy osób.
UW A GA
EDYCJA 2022 – ZMIANA OBSZARU TEMATYCZNEGO :
W związku z zaistniałą sytuacją międzynarodową w bieżącym roku
zmianie uległ zakres tematyczny Konkursu. W 2022 roku
dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty z obszaru
edukacji, kultury i sportu, skierowane do dzieci i młodzieży w
wieku przedszkolnym i szkolnym, wspierające włączenie uczniów i
uczennic – uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu edukacji
i/lub integrację środowisk polskich i ukraińskich.

Harmonogram Konkursu
Zapisz ważne daty!

4.04–20.04

8.06

Nabór
wniosków

Wybór
zwycięskich
projektów
przez
Komisję
Konkursową

do
30.06

Ogłoszenie
wyników
Konkursu

1.07-9.12

Terminy
realizacji
projektu

do 9.12

Rozliczenie
projektu

Zapoznaj się z
Regulaminem
Konkursu!

Które podmioty mogą złożyć wniosek?
Organizacje pozarządowe
Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe
Publiczne przedszkola, szkoły i tego typu placówki

Gminne ośrodki kultury
Inne m.in. Spółdzielnie socjalne, Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

Cele statutowe wszystkich podmiotów biorących udział w Konkursie muszą
być zbieżne z celami statutowymi Fundacji CEMEX Polska “Budujemy
przyszłość” wskazanymi w par. 7 statutu Fundacji CEMEX.

Lokalizacja realizacji projektów – jak rozumieć to
ograniczenie?
●

Projekty realizowane w ramach Konkursu muszą być realizowane w
lokalizacjach zgodnych z listą określoną w Regulaminie Konkursu.

●

Powyższe ograniczenie wynika z zapisów Statutu Fundacji, która swoje działania
kieruje przede wszystkim do interesariuszy firmy CEMEX.

●

UWAGA: zapis dotyczy miejsca faktycznej realizacji projektów, nie siedziby
Wnioskodawcy.

●

System składania wniosków jest zaprojektowany w ten sposób, że nie pozwoli
złożyć projektu, którego realizację zaplanowano w innej, niż określona
lokalizacji.

Lokalizacja realizacji projektów – lista
Białystok
Gmina Bierawa (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
Gmina Cisek (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
Gmina Borzęcin (powiat brzeski)
Gmina Szczurowa (powiat brzeski)
Gmina Chełm (powiat chełmski)
Miasto Chełm
Gmina Leśniowice (powiat chełmski)
Gmina Kamień (powiat chełmski)
Gmina Dorohusk (powiat chełmski)
Czechowice-Dziedzice
Częstochowa
Gdańsk (dzielnice: Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Rudniki)
Gdynia (dzielnica Wielki Kack)
Gmina Skarszewy (powiat starogardzki)
Trąbki Wielkie (powiat gdański)
Gorzów Wielkopolski
Gmina Klucze powiat olkuski)
Kąty Wrocławskie (powiat wrocławski)
Gmina Komorniki (powiat poznański)
Konstantynów Łódzki
Kostrzyn nad Odrą
Kościerzyna (powiat kościerski)
Kraków (dzielnica: Dębniki, Wzgórza Krzesławickie)
Lublin
Łomża

Łódź (dzielnica Górna)
Mysłowice
Myślenice
Olsztyn
Ostrołęka
Pruszków
Gmina Kłomnice (powiat częstochowski)
Gmina Mstów (powiat częstochowski)
Gmina Rędziny (powiat częstochowski)
Rydułtowy (powiat wodzisławski)
Rzeszów
Siemianowice Śląskie
Sieradz
Słubice
Szczecin
Tarnów
Tomaszów Lubelski
Gmina Czerwin (powiat ostrołęcki)
Gmina Troszyn (powiat ostrołęcki)
Tychy
Gmina Urzędów (powiat kraśnicki)
Warszawa (dzielnice: Białołęka, Rembertów)
Zabrze
Świnoujście
Zamość
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Jaka jest kwota dofinansowania
i na co można je przeznaczyć?
Kwota dofinansowania na realizację
pojedynczego projektu nie może być
wyższa niż 8000 zł brutto. Od
bieżącej edycji nie jest wymagany
wkład własny finansowy. Komisja
Konkursowa może przyznać grant w
niższej kwocie, niż wnioskowana.

Z grantu można pokryć wyłącznie uzasadnione,
realne koszty realizacji projektu. Wszystkie koszty
muszą być bezpośrednio związane z działaniami
w ramach projektu.

Koszty, które nie kwalifikują
się do dofinansowania
•

wsparcie finansowe innych osób prawnych i
fizycznych,

•

kary, grzywny i odsetki karne,

•

deficyty zrealizowanych wcześniej
przedsięwzięć,

•

zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

•

zadania wyłącznie inwestycyjne, polegające
na zakupie wyposażenia / sprzętu,

•

koszty utrzymania biura Wnioskodawcy,

•

działalność gospodarcza Wnioskodawcy,

•

działalność polityczna i religijna.

Kryteria oceny wniosków

Czy wnioskodawca
rozliczył w terminie
grant pozyskany w
poprzednim Konkursie
Fundacji CEMEX?

Liczba partnerów
lokalnych
zaangażowanych w
projekt.

Cykliczność /
kontynuacja projektu.

Liczba beneficjentów
bezpośrednich.

Liczba beneficjentów
pośrednich.

Oryginalność /
innowacyjność
projektu.

Zaangażowanie w
projekt
wolontariuszy/ek.

Rzetelność kalkulacji
budżetowych.

Czy w opisie projektu
uwzględniono i opisano
szczegółowo lokalne

Dodatkowe punkty
przyznawane projektom
o szczególnym znaczeniu
dla lokalnej społeczności

Rekomendacja z
biznesu

Promocja projektu.

potrzeby?

Zmiany w zasadach
• Pojawiła się możliwość dokonania jednokrotnej poprawy Wniosku w zakresie braków formalnych.
• Wszystkie projekty muszą być zrealizowane do 9 .12.2021 r. (o przedłużenie można wnioskować w wyjątkowych sytuacjach,
decyzja zapada zawsze indywidualnie).
• Sprawozdania z realizacji projektów są składane przez system elektroniczny.
• W bieżącej edycji modyfikowane został zakres tematyczny zgłaszanych projektów.
• Nie ma wymogu ponoszenia wkładu własnego finansowego.

• Na etapie składania wniosku nie wymagamy dołączania załączników.
• Zobowiązanie COVID: W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, uniemożliwiającej
realizację projektu w przedstawionej postaci (stacjonarnej), Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji działań
projektowych w alternatywny sposób (np. online lub w innym systemie organizacyjnym, itp.) . O zaistnieniu takiej sytuacji
Wnioskodawca informuje niezwłocznie Organizatora i uzyskuje jego akceptację.

Zamiast Sekretariatu, webinar i telefoniczny dyżur
eksperta
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 885 992 780
w następujących terminach:
7.04.2022 r., g. 10.00 - 14.00
12.04.2022 r., g. 14.00 - 18.00
14.04.2022 r., g. 10.00 - 14.00

Zapraszamy do kontaktu

Logowanie do systemu Fundacji i składanie wniosku

Strona: www.cemex.pl/konkursy-fundacja
•

Intuicyjny i przyjazny system do składania wniosków

•

Obsługa całego wniosku w jednym miejscu (złożenie –
sprawozdanie

•

Dostęp do wszystkich złożonych wniosków w jednym
miejscu (archiwum tworzy się od 2021 roku)

•

UWAGA: zapisz login i hasło – przyda się w przyszłości

Pytania?

DZIĘKUJEMY! ☺
W przypadku pytań dotyczących naboru, zapraszamy do kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:

konkursy@budujemyprzyszlosc.org.pl
Koordynatorka Konkursu w 2022 r.
Agnieszka Poźniak
agnieszka.pozniak@ext.cemex.com,
885 992 780

Kontakt do Fundacji CEMEX
Dominika Sztuka-Arak
dominika.sztukaarak@cemex.com
Agnieszka Rutkowska
agnieszka.rutkowska@cemex.com

