Este documento é importante. Ele estabelece os termos e condições da nossa concessão para você. Estes
termos e condições padrão serão enviados a você com sua carta de oferta e serão aplicados a todos os
subsídios.
1. De nições
1.1. ‘Bene ciário’ signi ca a organização à qual concedemos uma doação.
1.2. ‘Concedente’ signi ca OutRight Ac on Interna onal
1.3. ‘Aplicação’ - qualquer informação que você nos enviar em sua inscrição para apoiar o seu pedido de
nanciamento, tal como estabelecido no seu formulário de candidatura, juntamente com todos os
documentos de comprovação que você possa ter fornecido
1.4. As "a vidades" signi cam as a vidades pelas quais concordamos em conceder a você uma
subvenção, conforme descrito em sua Carta do contrato de subvenção
1.5. "Carta de contrato de subvenção" - a carta que a OutRight enviará a você, informando sobre a
aprovação de sua inscrição. A carta apresentará as alterações que solicitamos que você faça ao seu
pedido inicial e quaisquer condições adicionais associadas ao recebimento dos fundos solicitados. Como
anexos padrão, a carta do contrato de subvenção terá sua inscrição e os termos e condições padrão
2. A subvenção
2.1. O valor da subvenção é estabelecido na Carta do contrato de subvenção. Não podemos aumentar o
valor da concessão. O valor da concessão pode ser diferente do valor que você solicitou
2.2. O Contrato de Subvenção entrará em vigor na data especi cada na Carta do Contrato de Subvenção
2.4. A subvenção deve ser usada apenas para as a vidades acordadas, conforme especi cado na sua
carta do contrato de subvenção. Se você precisar de alguma alteração, no que a OutRight o mais
rápido possível por meio do membro da equipe do programa da OutRight responsável por sua
concessão.
2.5. Você deve dizer-nos se você receber qualquer outro nanciamento para as a vidades de qualquer
outra fonte (incluindo qualquer um dos doadores enunciados na sua aplicação) a qualquer momento
durante a execução de suas a vidades. Se isso signi ca que você não precisa mais do nosso
nanciamento, deverá devolver o Subsídio imediatamente após nossa demanda, para que possamos
usar os fundos para outra organização.
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TERMOS E CONDIÇÕES PADRÃO para as subvenções de emergência da OutRight

3. Desembolso da Subvenção
3.1 As subvenções de emergência serão emi das em um único pagamento. O valor da subvenção será
pago conforme indicado na carta do contrato de subvenção. Os custos bancários internacionais, ganhos
ou perdas cambiais estão incluídos no valor da concessão. Isso pode resultar em que o valor recebido em
sua conta bancária seja menor do que o estabelecido na Carta do contrato de subvenção devido a esses
custos de transferência.
3.2 Você informará a OutRight imediatamente se ver algum problema ao receber a subvenção.
4. Monitoramento e relatórios
4.1 Você deverá enviar uma breve narra va e um breve relatório nanceiro sobre as a vidades de
subsídios por data, conforme especi cado na Carta do contrato de subvenção
4.2 Podemos pedir provas das despesas. Isso pode incluir a solicitação de recibos e faturas originais.
5. Condições Gerais
5.1 Se você violar este contrato e não cumprir os requisitos destes termos e condições ou de qualquer
outra parte do Contrato de Subvenção, reservamo-nos o direito de exigir o reembolso da subvenção,
interromper qualquer pagamento futuro e recusar-nos a emi r futuras concessões para vocês.
5.2 Não somos obrigados ou responsáveis a fornecer qualquer nanciamento adicional após o término
deste Contrato de Subvenção.
6. Violação destes termos e condições e suspensão ou reembolso da concessão
6.1 Se você não cumprir algum destes termos e condições ou qualquer outro requisito do Contrato de
Subvenção, poderemos exigir que você retorne a totalidade ou parte da concessão; e/ou interrompamos
qualquer pagamento futuro; e/ou encerremos este Contrato de subvenção imediatamente; e/ou
tomemos qualquer uma dessas ações em conexão com qualquer outra concessão que você possa ter
conosco.
6.2 Podemos ter o retorno da concessão, se você a usar para outras a vidades que não as a vidades
acordadas sem a nossa permissão e/ou você nos tenha fornecido qualquer informação errada ou
enganosa, por engano ou porque estava tentando nos enganar.
7. Rescisão do Contrato de Subvenção
7.1 Estes termos e condições e todos os outros requisitos do Contrato de Subvenção permanecem em
vigor enquanto qualquer parte da subvenção não for gasta.
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