Kranj, 14.9.2015
Zadeva: Povabilo za vključitev v programu Čezmejne naložbe TGE (Transnational Giving Europe)

Spoštovane in spoštovani,
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe in SKUP – Skupnost privatnih zavodov v septembru 2015 začenjata
kampanjo za promocijo čezmejnih donacij (Cross Border Philantrophy – CBP) v Sloveniji.
Kampanjo v letu 2015 in 2016 izvajamo skupaj z mednarodnim partnerjem Transnational Giving Europe – TGE
iz Belgije (http://www.transnationalgiving.eu), ki letno zbere preko 10 mio EUR sredstev v obliki čezmejnih
donacij ter s svojim delovanjem omogoča donatorjem uveljavljanje davčnih olajšav. SKUP je slovenski
nacionalni partner TGE, pri čemer je naša naloga prenos sredstev do prejemnika donacije in ureditev vseh
davčnih in drugih finančnih obveznosti povezanih z donacijo.
Kampanja je namenjena povečanju čezmejnih donacij za slovenske nevladne organizacije in družbene
podjeme. Čezmejne donacije so lahko pomemben vir financiranja vaše dejavnosti. Čeprav v Sloveniji šele
prepoznavamo možnosti že imamo prve uspešne primere tovrstnih naložb, ki so predstavljene
na http://www.sklad05.si/nameni/index/tge?stran=1. V okviru kampanje bomo zbrali vzorčne podatke o CBP v
Sloveniji, izdelali celostno podobo promocijskih pamfletov ter informirali in osveščali javnost o možnosti
čezmejnih donacij, tako v okviru TGE kot direktnih čezmejnih donacij.
Zainteresiranim organizacijam bomo pomagali pri pripravi promocijskega gradiva in povečanju čezmejnih
donacij, srečali se boste lahko tudi s predstavniki TGE, ki jih bomo gostili oktobra 2015 na 6. dnevih socialne
ekonomije v Ljubljani.
Vse organizacije, ki že imate stik s posamezniki iz tujine (gosti, uporabniki, poslovni partnerji) ali ga želite
okrepiti in želite povečati možnosti za pridobitev čezmejnih donacij, ste naprošene, da za sodelovanje v
kampanji izpolnite kratek vprašalnik, ki ga najdete na spletni strani: http://www.sklad05.si/stran/8/tge.
Vprašalnike prosim pošljite po elektronski pošti na urska.valencak@gmail.com, za vse dodatne informacije nas
lahko tudi pokličete na GSM +386 51 624 121 (Urška).
Na spletni strani http://www.sklad05.si/stran/8/tge najdete vse informacije o kampanji, pogosta vprašanja o
donacijah v okviru TGE ter dodatne informacije o mreži TGE.
V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljam,
Primož Šporar,
direktor

OPIS PROGRAMA »ČEZMEJNE NALOŽBE TGE« ZA ORGANIZACIJE

Sodelovanje v programu Čezmejne naložbe TGE omogoča varen in davčno učinkovit čezmejen okvir darovanja
vaši organizaciji. SKUP v sodelovanju s Sklad 05 deluje kot most med vašo organizacijo in donatorjem iz tujine.
Mreža ne zbira denarja v imenu vaše organizacije, vendar omogoča maksimalen izkoristek razpoložljivih
možnosti za zbiranje sredstev v čim več evropskih državah.
Trenutno je TGE edina mreža, ki omogoča obravnavo donatorjev iz Evrope po nacionalnem davčnem pravu.
Pomeni, da obravnava donatorje z enakimi davčnimi ugodnosti ob podpori tujih organizacij kot jih pri podpori
nacionalnih. S tem se poveča pretok nepovratnih sredstev po Evropi.
SKUP v sodelovanju s Sklad 05 poskrbi za vse ustrezne davčne obrazce in administrativen proces.
Pozitivni učinki sodelovanja:
− Priložnost za mobilizacijo virov sredstev na ravni Evrope
− Nacionalne davčne spodbude
− Strokovno znanje o nacionalni davčni zakonodaji
− Brez administrativnih obveznosti za organizacije

