
Zgodność z 10 ambicjami 
zrównoważonego rozwoju grupy 
ArcelorMittal, w szczególności 
z ambicją „Zaangażowanie
i aktywne uczestnictwo w życiu 
lokalnych społeczności”.

Lokalizacja – miasta, w których 
znajdują się zakłady firmy:

W niektórych przypadkach 
projekty realizowane są w innych 
gminach na terenie województw: 
śląskiego, małopolskiego, 
opolskiego, jeżeli ma to 
uzasadnienie biznesowe. 
Ma to również uzasadnienie 
w przypadku projektów 
związanych ze wsparciem
w ramach wolontariatu 
pracowniczego.

prośby od osób prywatnych,

sport zawodowy oraz 
dyscypliny sportów 
ekstremalnych, wsparcie 
zawodowych drużyn 
sportowych,

wydarzenia i projekty 
o charakterze religijnym, 
narodowościowym,

finansowanie partii, organizacji
politycznych lub polityków,

wyprawy, projekty 
podróżnicze,

pokazy mody, wybory miss,

reklama.

Projekt musi należeć do jednego 
z obszarów działalności 
społecznej ArcelorMittal Poland:

Przykładowe projekty, które nie 
spełniają kryteriów oceny 
ArcelorMittal Poland:

edukacja,

zdrowie,

bezpieczeństwo,

ekologia,

sport amatorski 
(w szczególności inicjatywy 
związane z promocją 
aktywnego i zdrowego
stylu życia),

dziedzictwo kulturowe 
(ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzictwa 
przemysłu hutniczego),

pomoc społeczna (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
działalności na rzecz grup 
marginalizowanych).

Korzyści dla lokalnych 
społeczności – projekt musi 
zapewniać wsparcie maksymalnej 
liczbie beneficjentów (adekwatnie 
do specyfiki projektu).

Dofinansowanie powinno wnieść 
widoczne i pozytywne zmiany 
w działalności organizacji, 
której zostanie przyznane.

Możliwość budowania 
długoterminowych relacji 
z adresatami projektów.

Kraków

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Świętochłowice

Chorzów

Zdzieszowice.
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Wytyczne dotyczące udzielania 
wsparcia w ramach projektów 
społecznych ArcelorMittal Poland

Działania społeczne, w ramach których udzielane jest wsparcie ma na celu budowanie długoterminowych 
relacji z lokalnymi społecznościami sąsiadującymi z oddziałami ArcelorMittal Poland oraz promowanie 
wartości grupy ArcelorMittal poprzez wspieranie inicjatyw wpisujących się w strategię firmy.

Wszystkie oferty, prośby o patronat lub wsparcie przesyłane do ArcelorMittal Poland są rozpatrywane pod 
kątem spójności z polityką zrównoważonego rozwoju firmy wyrażoną poprzez 10 ambicji. 

Wszystkie oferty, prośby o patronat lub wsparcie można przesyłać pocztą lub drogą mailową. 
Wniosek powinien być złożony na formularzu ArcelorMittal Poland.

Wnioski należy przesłać do ArcelorMittal Poland do końca września, tak aby zostały rozpatrzone podczas 
budżetowania oraz planowania projektów na rok kolejny. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z tymi 
instytucjami, którym wsparcie zostało przyznane. Jeśli oceniający uzna, że potrzebne są dodatkowe 
informacje, przedstawiciel ArcelorMittal Poland skontaktuje się bezpośrednio z wnioskodawcą.

Każda organizacja, która otrzymała wsparcie, niezwłocznie po zrealizowaniu projektu musi przedłożyć 
jego rozliczenie na odpowiednim formularzu zawierające: sprawozdanie merytoryczne, finansowe 
oraz dokumentację zdjęciową.

Wszelkie wnioski o wsparcie oceniane są według poniższych kryteriów:Kryteria oceny

Składanie ofert i czas ich rozpatrywania

Rozliczenie dofinansowania projektu

https://poland.arcelormittal.com/zrownowazony-rozwoj/#c234
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/odpowiedzialnosc/Minigranty/Wniosek_do_ArcelorMittal_Poland_o_dofinansowanie_projektu_2020.docx
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/odpowiedzialnosc/SPRAWOZDANIE.docx

