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Możliwości pozyskiwania grantów
Cel szkolenia
Jak wynika z analizy sytuacji problemowej małe organizacje pozarządowe cechuje niska skuteczność
w pozyskiwaniu grantów. Najczęściej wynika to z braku wiedzy o innych możliwościach
i niewystarczających kompetencjach członków organizacji. Podczas warsztatów przedstawione
zostaną możliwości pozyskiwania grantów z dostępnych konkursów. Organizacje same będą musiały
zapoznać się z celami konkursów, działaniami możliwymi do realizacji, sposobem i wysokością
finansowania projektów.

Plan szkolenia
Dzień 1
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia
8:05-9:30 – Pozyskiwanie grantów - wprowadzenie
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 – Przygotowanie wniosku od strony merytorycznej
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-13:00 – Przygotowanie wniosku od strony formalnej
13:00-14:00 – przerwa obiadowa
14:00-15:30 – Analiza przykładowych konkursów grantowych

Dzień 2
8:00-9:30 – Praca warsztatowa – przygotowanie wniosku grantowego
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 - Praca warsztatowa – przygotowanie wniosku grantowego
11:15-11:30- przerwa kawowa
11:30-13:00 – Praca warsztatowa – prezentacja wniosku grantowego
13:00-14:00 – przerwa obiadowa
14:00-15:30 – Praca warsztatowa – prezentacja wniosku grantowego

Materiały szkoleniowe
Pozyskiwanie grantów - wprowadzenie
Podstawa prawna
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art.
888;
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.), art. 4.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.
176 z późn. zm.), art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7;
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654 z późn. zm.) art. 18 ust. 1 pkt 1 i7, art. 18. ust. 1a i 1c;

Źródłem finansowania organizacji ekonomii społecznej są dotacje (granty) przyznawane przez
samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne (głównie organizacje grantodawcze).
Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś
cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego
działania (np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci). Może być też przeznaczona na wsparcie
instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp.
Dotacje przyznawane są dla organizacji, które realizują swoje zadanie publiczne najlepiej (laureaci
konkursu). Obowiązek ogłaszania konkursu na wykonanie zadania publicznego, czyli na przyznanie
pieniędzy przez administrację na realizację określonego celu wprowadziła Ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Struktura pozyskiwania grantów przedstawiała się w latach poprzednich następująco:








ze źródeł rządowych (dotacje z ministerstw, agencji rządowych, województw)
skorzystało ok. 20 % organizacji
ze źródeł samorządowych (dotacje z gmin, powiatów)
ok. 45% organizacji - od zagranicznych organizacji pozarządowych
ok. 5% - od krajowych organizacji pozarządowych
ok. 9% - z zagranicznych źródeł publicznych (w tym programów pomocowych)
ok. 7% organizacji

Gdy ubiegamy się o dotację najczęściej potocznie mówimy, że piszemy wniosek/projekt na realizację
jakiegoś działania, albo, że piszemy list intencyjny.
Dotacji mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje. Aby mogły to robić, ich statuty/inne
akty wewnętrzne opisujące działalność lub jakieś przepisy prawa/umowy, muszą zwierać niezbędne
zapisy umożliwiające im prowadzenie takiej działalności.
Kto może być naszym donatorem:


administracja rządowa i samorządowa (urzędy miast, urzędy marszałkowskie itp.) - poprzez
zlecenie realizacji zadań publicznych ze środków publicznych;





inne organizacje pozarządowe krajowe lub zagraniczne;
Unia Europejska (poprzez różne instytucje wdrażające);
podmioty niepubliczne (firmy, instytucje itp.).

Większość stowarzyszeń i fundacji, jeśli spełniają warunki określone przez sponsora może ubiegać się
o dotację. Bardzo często wśród wymaganych warunków jest posiadanie osobowości prawnej
i prowadzenie działalność nie dla zysku.
Stowarzyszenie zwykłe nie może ubiegać się o dotację, ponieważ nie ma osobowości prawnej
i utrzymuje się ze składek członkowskich.
Może się zdarzyć, że nie wystarczy, że jesteśmy fundacją/stowarzyszeniem, ale musimy także spełnić
dodatkowe warunki np. działać, być zarejestrowanym określoną ilość czasu.
O niektóre dotacje możemy ubiegać się wspólnie z partnerami, np. innymi organizacjami
pozarządowymi (z Polski lub spoza kraju) lub instytucjami, podmiotami z innych sektorów (np.
władzami gminy, szkołami, przedsiębiorcami). Takie partnerstwo może zagwarantować większą
skuteczność oddziaływania projektu, stabilność finansową (partnerzy mogą brać udział w kosztach
przedsięwzięcia), możliwość kontynuowania projektu także po wyczerpaniu dotacji. Udział partnerów
jest możliwy tylko wtedy, gdy donator tego wyraźnie nie zakazuje. Czasem jest on konieczny,
wymagany, szczególnie przy bardzo dużych dotacjach unijnych. O większość dotacji możemy się
ubiegać wtedy, gdy sponsor ogłosi nabór wniosków. Informacja o naborze najczęściej znajduje się na
stronie internetowej sponsora, w różnych serwisach informacyjnych, może być też opublikowana
w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej. W ogłoszeniu określone są podstawowe informacje o konkursie,
czyli w jakich obszarach tematycznych będą mogły być realizowane projekty, kto może się ubiegać
o dotację, w jakim terminie i gdzie trzeba złożyć wniosek, gdzie znaleźć formularz do wniosku
i szczegółowe wytyczne dla ubiegających się o dofinansowanie. W szczegółowych wytycznych
znajdziemy wiele dodatkowych informacji (np. jakie trzeba dostarczyć załączniki, jak ma być
skonstruowany budżet, jakie wydatki będzie można sfinansować a jakich nie można). W razie
jakichkolwiek wątpliwości można zgłaszać się do sponsora po pomoc i informacje. Dobrą praktyką
jest publikowanie na stronie internetowej najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.
Po złożeniu wniosku będzie on poddany ocenie, która zwykle składa się z dwóch etapów:



oceny formalnej – to min. sprawdzenie czy wniosek jest złożony w terminie, czy zawiera
wszystkie wymagane załączniki, podpisy itp.;
merytorycznej – podczas której ocenia się zgodność projektu z założeniami konkursu
i atrakcyjność, innowacyjność działań.

Projekt, na który otrzymaliśmy dotację, możemy realizować w terminie, który został określony
w umowie podpisanej ze sponsorem. Najpierw więc musimy podpisać umowę ze sponsorem,
a potem zaczynamy realizować projekt. Czasem zdarza się, że niektórzy sponsorzy dopuszczają
możliwość pokrywania kosztów wstecz, ale raczej jest rzadkość Nie liczmy na to, że sponsor się zgodzi
pokryć koszty naszego projektu wstecz, bo naszym zdaniem są one ważne – o tym może decydować
tylko regulamin konkursu lub umowa ze sponsorem.
Pisząc projekt trzeba pamiętać o tym, aby jego ramy czasowe były realnie, tzw. powinniśmy założyć
jakiś margines czasu potrzebny na ocenę projektu przez sponsora i na podpisanie umowy o dotację.
Dotacja zostanie przekazana na nasze konto zgodnie z trybem i terminami określonymi w umowie
zawartej pomiędzy naszą organizacją a sponsorem. Zwykle, na początku realizacji projektu
otrzymujemy tylko część dotacji (większą, np.70%), a resztę po zakończeniu realizacji projektu i jego

rozliczeniu. Zdarza się też, że w niektórych wnioskach trzeba zakładać pieniądze na początku ich
realizacji, a dopiero po zakończeniu kolejnych etapów, koszty są pokrywane przez sponsora.
Dotacja stanowi składnik majątku organizacji, a więc jest dla niej przychodem. Każde
stowarzyszenie/fundacja, jako osoba prawna, podlega obowiązkowi płacenia podatku dochodowego
od otrzymanych/zdobytych środków.
Środki te mogą być jednak zwolnione z podatku jeśli się mieszczą w zwolnieniu podatkowym,
określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jeśli są wydawane na cele,
które są zwolnione (np. działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, itp.)
Może się zdarzyć, że nasza dotacja będzie zwolniona z podatku, ponieważ otrzymujemy ją od jakiejś
szczególnej instytucji/organizacji. I tak jest np. z dotacjami z budżetu państwa lub budżetu jednostki
samorządu terytorialnego (art.17 ust.1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest możliwość odzyskiwania Vat-u, jeżeli nasza dotacja pochodzi
z tzw. bezzwrotnej pomocy udzielonej przez rządy obcych państw lub organizacje międzynarodowe.
Organizacja dokonująca zakupu towarów lub usług za środki pochodzące z w/w źródeł, po spełnieniu
określonych warunków ma prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego w przypadku zakupu lub
zakupu z obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT.

Przygotowanie wniosku od strony merytorycznej
Merytoryczna praca nad projektem realizowana jest w następujących obszarach:








diagnoza problemu;
opis odbiorców;
cel główny i cele szczegółowe;
opis zadań i harmonogram działań;
określanie rezultatów;
zasoby potrzebne do realizacji projektu;
szczegółowy kosztorys (budżet).

Poniżej przedstawione zostały dobre praktyki i rady wspierające tworzenie treści w każdym z tych
obszarów.

Diagnoza problemu
Punktem wyjścia do stworzenia projektu jest dobre zdefiniowanie problemu lub potrzeby, którą
chcemy się zająć. Jest to najważniejsza część każdego projektu, ponieważ bez problemu nie ma
projektu. Diagnoza problemu musi w sposób jasny scharakteryzować najważniejsze jego aspekty,
w sposób zwięzły i klarowny przedstawić sytuację, którą chcemy zmienić i pokazać, dlaczego chcemy
ją zmienić.

Sprawdzonym sposobem na opis problemu jest takie jego przedstawienie, aby łatwo było go
uzasadnić (unikamy stwierdzeń subiektywnych) oraz by łatwo było wskazać jakie rozwiązania,
działania mogą być podjęte, by problem usunąć.

Jeżeli uda nam się przygotować dobrą diagnozę, dalsza praca nad projektem stanie się logicznym
ciągiem kolejnych kroków, które będzie nam łatwo zaplanować. Aby dobrze sformułować problem,
potrzebne jest doświadczenie i wiedza, ale one przychodzą z czasem, więc nie poddawajmy się, jeżeli
nie od razu nam się to udaje. Problemu nie definiujemy poprzez brak konkretnych rozwiązań, takich
jak np. brak szkoleń czy brak atrakcyjnej oferty zajęć pozaszkolnych. Problemem jest następstwo tego
braku, np. niski poziom wiedzy, brak zainteresowania młodzieży zajęciami dodatkowymi, brak
integracji międzypokoleniowe, itp. W opisie problemu powinniśmy także zawrzeć charakterystykę
osób, do których skierowany będzie projekt, czyli tzw. grupy docelowej – kim są te osoby oraz
dlaczego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie ich problemu za pomocą tego projektu.
W opisie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu powinniśmy wykazać, że istnieje ważny powód, dla
którego przedsięwzięcie powinno być realizowane. Pomocne w napisaniu czytelnego uzasadnienia
mogą być pytania, które posłużą do szczegółowej analizy problemu:







Kogo lub czego dotyczy problem?
Na jakim terenie występuje problem?
Jak problem zmienia się w czasie?
Jakie są jego przyczyny?
Jakie będą skutki, jeśli problem nie zostanie rozwiązany?
Skąd wiemy o problemie? Jakie mamy dowody (dane liczbowe potwierdzające problem
z podaniem źródła)?

Opis odbiorców
Kolejny etap pracy przy tworzeniu projektu to określenie na rzecz kogo będziemy działać. To właśnie
z analizy problemu dowiadujemy się, które osoby/instytucje są nim najbardziej dotknięte i to one
będą stanowić odbiorców projektu. Wielkość grupy uzależniona jest zazwyczaj od skali problemu i od
naszych możliwości objęcia działaniami konkretnej liczby osób.
W opisie odbiorców projektu mogą nam pomóc pytania:








Kto jest odbiorcą projektu? (uwzględniamy np. wiek, płeć)
Jaki mają status w danej społeczności? (np. osoby pracujące, bezrobotne, uczące się,
mieszkańcy gminy, dzieci, młodzież)
Jak liczna będzie grupa?
Jakie trudności dotykają odbiorców? (np. trudności finansowe; infrastrukturalne – np.
utrudniony dojazd, godziny pracy; psychologiczne – np. ograniczona wiara we własne siły,
niskie poczucie własnej wartości)
Skąd mamy pewność, że potrzebują takiego właśnie wsparcia i że są zainteresowani
projektem?
W jaki sposób dokonamy rekrutacji uczestników i dlaczego wybraliśmy takie metody?

Cel główny i cele szczegółowe
Mając zdefiniowany problem, mamy tak naprawdę zdefiniowany cel. Cel odpowiada nam na pytanie:
co się zmieni po zrealizowaniu zaplanowanych działań? Jaka zmiana zajdzie w grupie docelowej
projektu? Przykładowo, jeżeli problemem, który zdefiniowaliśmy w projekcie jest niski poziom
aktywności fizycznej seniorów w wieku 60+, celem będzie pobudzenie tej aktywności. Cel należy
jasno i jednoznacznie sformułować, aby nie zostawiał pola do różnych interpretacji i aby wszyscy
zrozumieli go podobnie.

Bardzo przydatna zasadą, przy formułowaniu celów, jest zasada SMART (ang. sprytny), czyli akronim
angielskich słów:






Simple (prosty)- aby zawierał jasny i klarowny przekaz;
Measurable (mierzalny)– aby można było liczbowo wyrazić jego realizację, zmierzyć, czy
udało nam się zrealizować plany;
Attractive (atrakcyjny) – aby wzbudzał zainteresowanie oraz chęć do działania, nudny cel nie
będzie motywujący;
Realistic (realistyczny) – aby był możliwy do osiągnięcia, leżał w zasięgu naszych możliwości;
Timely (terminowy) – aby był określony czasowo – brak określenia czasu osiągnięcia celu
demotywuje i odbiera chęci do działania. Jeśli nie wiadomo, kiedy mamy osiągnąć cel, szansa
na to, że nie osiągniemy go nigdy jest bardzo duża, bo zawsze znajdzie się coś ważniejszego,
co zabierze czas na prace projektowe.

Cel projektu najlepiej ująć w jednym, dwóch zdaniach. Zdanie to powinno zawierać informację: co
zamierzamy robić, dla ilu odbiorców, w jakim miejscu i czasie.
W projektach często konieczne jest zdefiniowane celu głównego (nadrzędnego) oraz celów
szczegółowych (bezpośrednich). Cel główny określa zmianę jakościową jaka zajdzie w wyniku
realizacji projektu w danym obszarze w skali lokalnej/regionalnej/krajowej, zaś cele szczegółowe
wynikają bezpośrednio z naszego projektu i będą skutkiem podjętych działań. Cele szczegółowe
powinny być sformułowane w sposób jak najbardziej konkretny – wówczas łatwo będzie nam
przełożyć je na rezultaty.

Opis zadań i harmonogram działań
Żeby osiągnąć wyznaczone cele naszego projektu, powinniśmy podjąć odpowiednie kroki. Warto je
uporządkować i podzielić na konkretne zadania, a następnie wyznaczyć etapy działania. Musimy
również dobrać właściwe metody realizacji poszczególnych zadań.
Aby prawidłowo przeprowadzić zadania, jakie wyznacza nam określony cel projektu musimy
zdecydować, w jaki sposób zostaną one zrealizowane. Wybrane metody realizacji naszych działań
zależą od:


dostępnych środków (lokalu, zasobów jakimi dysponujemy obecnie lub czym moglibyśmy
realnie dysponować. To oznacza na przykład, że w projekcie zakładamy wykonanie plakatu,







natomiast nie jesteśmy w stanie przeprowadzić kampanii telewizyjnej, ponieważ nie mamy
doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach lub nie mamy osób, które się znają na
kampanii lub nie będziemy w stanie pozyskać tak wysokich środków),
doświadczenia organizacji (podejmujemy się zadań, którym jesteśmy w stanie sprostać,
czerpiąc z doświadczeń własnych bądź innych organizacji i osób. Jeżeli nigdy wcześniej nie
realizowaliśmy projektu, to nie decydujmy się na rozbudowane działania lub poszukajmy
partnerów do współpracy przy realizacji),
kalendarza, dostępnego czasu, kadry (zastanówmy się, jakich mamy ludzi i czy dysponują oni
czasem, w którym będziemy realizować projekt, sprawdźmy czy w danym czasie potencjalni
uczestnicy mogą być zainteresowani udziałem),
odbiorców (dostosujmy działania tak, aby jak najlepiej dotrzeć do naszych uczestników, aby
czegoś się nauczyli i żeby projekt był dla nich ciekawy i atrakcyjny).

Gdy już wiemy, co bierzemy pod uwagę przy wyborze działań, przystępujemy do ich opisu.
Przygotowujemy je, odpowiadając przy każdym zadaniu na pytania:








Co będzie realizowane? (rodzaje podejmowanych działań)
Kiedy będzie realizowane? (bez konieczności wskazywania konkretnych dat)
Jaki jest cel działania? (tzn. określamy cel szczegółowy projektu)
W jaki sposób działanie będzie realizowane? (sposób organizacji działania, metoda)
Do kogo działanie jest skierowane? (kto uczestniczy, ile osób)
Jaka kadra będzie zaangażowana? (merytorycznie i organizacyjne)
Kto jest odpowiedzialny za realizację opisywanego zadania? (np. koordynator)

Na realizację każdego z działań zakłada się określony czas. Często zestawia się chronologicznie
działania z założonym czasem ich realizacji tworząc harmonogram. Harmonogram projektu pozwala
nam przewidzieć czas całego projektu oraz poszczególnych zadań. Przystępując do prac nad
harmonogramem, w pierwszym etapie określamy czas trwania poszczególnych zadań w projekcie.
Bardzo często wymieniamy także osobę odpowiedzialną za wykonanie danego działania. Następnie
chronologicznie ustalamy kolejność tych działań tworząc etapy realizacji.
Pamiętajmy, aby zawsze do harmonogramu wprowadzić margines czasowy. Warto pozostawić sobie
trochę czasu na rozpoczęcie projektu oraz na jego zakończenie. Czas konkretnych działań również
planujmy raczej zakładając problemy z ich realizacją. Takie marginesy ochronne projektu pozwolą na
ewentualne niewielkie zmiany w czasie realizacji poszczególnych zadań. Wyniki naszej pracy bardzo
często przedstawiamy na wykresie lub w tabeli. Pozwoli nam to również łatwiej zaplanować
potrzebne zasoby rzeczowe i niezbędną kadrę do wykonania danego etapu. Jako jednostkę czasu
stosujemy dzień, tydzień lub miesiąc, zależnie od długości projektu i jego charakteru.

Określanie rezultatów
Każdy projekt powoduje zmianę, przedstawianą za pomocą rezultatów, które mogą dotyczyć
konkretnych, łatwo mierzalnych osiągnięć lub zmian w myśleniu, postrzeganiu siebie i swojego
otoczenia przez uczestników. Rezultaty, to inaczej efekty działań podjętych w projekcie, czyli
wszystko, co uczestnicy zyskają lub co otrzymają w wyniku działań projektowych.

Planując rezultaty, warto zastanowić się, jakie nowe umiejętności, wiedzę, doświadczenia zdobędą
osoby biorące udział w projekcie (będą to tzw. rezultaty miękkie) oraz jakie będą konkretne,
materialne efekty projektu (tzw. rezultaty twarde).
Rezultaty miękkie są trudniejsze do określenia. Pomocna może być w tym np. ankieta ewaluacyjna,
którą uczestnicy wypełnią po zakończeniu konkretnego zadania i w niej ocenią np. wzrost swojej
wiedzy, motywacji czy umiejętności.
Rezultaty twarde łatwo jest zmierzyć – będzie to np. przeszkolenie 50 osób, przeprowadzenie 100
godzin warsztatów, zorganizowanie 2 konferencji. Czasami do rezultatów twardych zalicza się
również wszelkie materialne efekty projektu – wydane publikacje, materiały szkoleniowe, pomoce
dydaktyczne, poradniki, etc., równie często bywają one nazywane produktami projektu.

Zasoby potrzebne do realizacji projektu
Kiedy mamy zdefiniowany problem, cele, rezultaty i działania, musimy się zastanowić, przy pomocy
jakich zasobów możemy je zrealizować.
Najlepiej, gdy odpowiemy na kilka pomocniczych pytań:





Czy mamy wystarczającą liczbę osób w zespole projektowym, które pomogą nam zrealizować
projekt od początku do końca?
Czy dysponujemy odpowiednią bazą lokalową? (biurem projektu, salą szkoleniową,
komputerową, pracownią artystyczną?)
Czy mamy środki finansowe na pokrycie wkładu własnego projektu? (jeżeli grantodawca
przewiduje konieczność wnoszenia wkładu własnego w postaci finansowej),
Czy mamy do dyspozycji wolontariuszy, którzy pomogą nam nieodpłatnie w wykonaniu zadań
projektu?

Szczegółowy kosztorys (budżet);
Kolejnym elementem projektu jest określenie ram finansowych w postaci budżetu. Pamiętajmy, że
jeśli wcześniejsze elementy wykonaliśmy szczegółowo i dokładnie, to budżet będzie najprostszym
elementem.
Budżet projektu należy opracować rzetelnie i realnie. Traktujemy środki, które będziemy wydawać
jak nasze własne, nieważne z jakiego źródła będziemy je czerpać. Wszystkie koszty wyliczamy realnie,
w odniesieniu do warunków w miejscu realizacji projektu. Stąd wynika, że projekt realizowany
w dużym mieście może mieć różny budżet od takiego samego projektu realizowanego w małej
miejscowości. Dobry budżet nie może być zbyt duży ani zbyt mały dlatego szacowaniu kosztów
powinien rządzić zdrowy rozsądek i ceny rynkowe. Z tego założenia wynika także złota zasada
konstruowania budżetu : jak najlepiej za rozsądną cenę.
Budżet praktycznie w każdym przypadku przedstawiamy w formie tabeli. Tworzymy go mając przed
sobą opis działań i harmonogram projektu tak, aby nie zapomnieć o żadnym koszcie projektu. Jeśli do
tej pory dobrze opracowaliśmy wszystkie elementy projektu, przygotowanie budżetu nie powinno
sprawić nam większych trudności.

Budżet opracowujemy w następujących krokach:






spisujemy wszystkie planowane wydatki na podstawie opisu zadań i harmonogramu,
określamy do każdego zadania koszt każdego z wydatków możliwie najdokładniej (np. na
podstawie ofert, cenników, zapytania o cenę),
określamy koszty własne, czyli koszty, które możemy pokryć w ramach wkładu własnego (np.
zaangażowanie wolontariuszy),
podsumowujemy koszty,
kontrolujemy zestawienie i wnosimy ewentualne poprawki w projekcie budżetu.

Budżet powinien być opracowywany przez zespół projekty, a nie tylko przez księgową. Główne
zadanie księgowej to sprawdzenie poprawność kalkulacji i pomoc w określeniu stawek. Nie zawsze
jest to osoba, która ma rozeznanie w planowanych w ramach projektu zadaniach.
Budżet powinien być:






ukazujący pełny koszt przedsięwzięcia z naszym wkładem własnym i udziałem innych
sponsorów (jeśli chcemy skorzystać ze wsparcia kilku sponsorów),
dobrze przemyślany i spójny (wewnętrznie i z harmonogramem),
szczegółowy, oparty o konkretne podstawy – realne koszty,
proporcjonalnie rozdzielony pomiędzy kosztami personelu i administracyjnymi, a kosztami
związanymi bezpośrednio z projektem,
uzasadniony (planowane koszty powinny być zasadne i konieczne dla zrealizowania
pomysłu).

Przygotowanie wniosku od strony formalnej
W każdym konkursie grantowym określone są wymogi formalne, które muszą być spełnione przez
organizacje. Ich pieczołowite prześledzenie oraz spełnienie jest kluczem do sukcesu.
Poniżej przedstawione zostały wymagania formalne konkursu na przykładzie grantu dla organizacji
zajmującej się tematyką krzewienia kultury fizycznej.

Przykład
Badanie spełnienia wymogów formalnych jest etapem wstępnym weryfikacji wniosku o dotację, na
którym organ nie wnika w kwestie merytoryczne decydujące o przyznaniu lub odmowie przyznania
dotacji, a jedynie sprawdza czy złożony wniosek spełnia wszystkie określone prawem wymogi.
Podmiot poważnie ubiegający się o dotację nie może sobie pozwolić na popełnienie błędu na etapie
formalnego badania wniosku. W związku z powyższym każdorazowo konieczna jest wnikliwa analiza
przepisów, na podstawie których podmiot (np. klub czy związek sportowy) ubiega się o dotację.
Na przykładzie wspomnianego programu „Klub” prześledźmy, jak od strony formalnej powinien
wyglądać prawidłowy wniosek o dotację. W pierwszej kolejności kluczowe jest zidentyfikowanie
aktów prawnych na podstawie których dany program jest realizowany. W przypadku programu
„Klub” dokumentem szczegółowo regulującym kwestię programu była przede wszystkim decyzja nr
18 Ministra Sportu i Turystki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia programu oraz załącznik

do niej. Ponieważ z decyzji wynikało, że środki na dotacje miały być przeznaczone z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej konieczne było także zaznajomienie się z Rozporządzeniem Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. W art. 12 ust 3 i 4 rozporządzenia oraz w treści decyzji szczegółowo wskazano informacje
jakie powinien zawierać wniosek o dofinansowanie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej
oraz załączniki jakie należało złożyć. W decyzji określono także terminy dla składania wniosków.
Informacje, które wnioskodawca bezwzględnie musiał uwzględnić we wniosku to m.in. wskazanie
nazwy programu, w ramach którego wniosek jest składany, nazwa i adres wnioskodawcy wraz ze
wskazaniem jego formy organizacyjnej, termin i miejsce realizacji dotowanego zadania, kalkulację
przewidywanych kosztów realizacji zadania, wysokość wnioskowanego dofinansowania, liczbę
uczestników, informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy
zadanie oraz wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie. Wymagane załączniki
to m.in. preliminarz kosztów bezpośrednich, wydruk z KRS oraz statut. Nieuwzględnienie we wniosku
wspomnianych informacji, czy też niezałączenie wymaganych załączników traktowane było jako brak
formalny i skutkowało odrzuceniem wniosku. Zgodnie bowiem z treścią decyzji odrzuceniu podlegały
wnioski sporządzone nieprawidłowo, niekompletne lub złożone na niewłaściwych formularzach.
W decyzji określono także inne przypadki, w których wniosek podlegał odrzuceniu takie jak
nieopatrzenie wniosku podpisem lub podpisanie przez osobę nieuprawnioną, złożenie wniosku przez
podmiot nieuprawniony do udziału w naborze (w wypadku „Klubu” były to wyłącznie kluby sportowe
działające w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), złożenie wniosku zawierającego
błędy rachunkowe czy złożenie wniosku przez wnioskodawcę, który prowadził formalnie
zarejestrowaną działalność sportową krócej niż 3 lata.
Z omawianego dokumentu jednoznacznie wynika, że podczas składania wniosku o dotację trzeba
skrupulatnie sprawdzić, czy wniosek odpowiada wymogom formalnym określonym w przepisach, tak
aby już na starcie nie stracić szansy na dofinansowanie. Powyższe wymaga oczywiście dokładnej
analizy przepisów oraz nakładu pracy w celu przygotowania prawidłowego wniosku.

Analiza przykładowych konkursów grantowych
1. Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą
ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację
wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne
usługi społeczne.
Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału
w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone
łącznie 280 mln zł.
Link:http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/7566/6568/1/Program%2
0ASOS%202014-2020.pdf

2. Program Erasmus+ na lata 2014 – 2020
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się
przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius

i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in.
Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.
Założenia:
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze
edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez
dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma
się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na
zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą
rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych
(np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów,
studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw
pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami nonprofit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory
edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy
sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim
wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na
dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.
Link: http://erasmusplus.org.pl
3. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski,
jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach
szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja
2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich.
Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). W 2010 r. do
Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria.
Cel: Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy
ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.
Beneficjenci: Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego
i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
Na jakie projekty można uzyskać wsparcie?
 bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
o inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo
rozwiniętych
o zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 środowisko i infrastruktura:

o



odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa
stanu środowiska (m.in. zarządzanie
o odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
o poprawa publicznych systemów transportowych;
o bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw
środowiskowych
sektor prywatny:
o poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)
o rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
o rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
o ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa
opieki społecznej)
o badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.
Poziomy dofinansowania:
 do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
 do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów
otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
 do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe,
 do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności
instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.
Link: www.programszwajcarski.gov.pl
4. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG)
są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein
nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz
z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają
z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest
realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła
okresu 2004-2009.
CELE:
Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic
ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie
stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
ALOKACJA:
Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,788 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi
578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców
oraz przez stronę polską.

ODBIORCY WSPARCIA :
Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź
niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak
również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.
PROGRAMY (OBSZARY WSPARCIA):
W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia).
W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej
tematyce. Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich
i EOG. Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną),
dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy
dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy.
Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa
obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także
współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.
Link: http://www.eog.gov.pl/
5. Polsko –Amerykańska Fundacja Wolności
Przy realizacji celów programowych Fundacja ściśle współpracuje z polskimi organizacjami
pozarządowymi. Fundacyjne programy są zarządzane przez wybrane organizacje, zaś komisje
niezależnych ekspertów podejmują decyzje o przyznawaniu dotacji i stypendiów.
PAFW, w konsultacji z Partnerami z trzeciego sektora, opracowuje koncepcję programu, finansuje go
bądź pozyskuje środki zewnętrzne. A następnie, współpracując z Realizatorem Programu, monitoruje
i ocenia przebieg oraz efekty przedsięwzięcia.
Uzyskanie wsparcia:
Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani
uzyskaniem finansowania PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u Realizatora
określonego programu.
Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację.
Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub też
pobrać ze strony internetowej programu: http://www.pafw.pl/programy/
6. Fundacja Orange
Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych. Pokazujemy młodym, jak
twórczo wykorzystywać nowe technologie do zdobywania wiedzy, poznawania świata i budowania
społeczności, które pomagają zmieniać rzeczywistość wokół siebie na lepsze.
Link: http://www.fundacja.orange.pl/

7. Fundacja Banku Zachodniego
Programy grantowe: Bank Dziecięcych Uśmiechów
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą
o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
lub ubogich.
Główne cele programu: inwestycje w edukację, wychowanie i rozwój talentów poszczególnych dzieci,
których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Fundacja wspiera takie inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci. Stawiamy sobie
cel inny niż tylko chwilowe rozweselenie dzieci dobrą zabawą. Chcemy razem z Państwem wskazywać
młodym ludziom pozytywne wzorce. Zależy nam, aby uczyć dzieci wrażliwości społecznej, aktywności
obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za swoją ojczyznę. Kto może się ubiegać
o grant? W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką
nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie
placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.
Bank Ambitnej Młodzieży
Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji
młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół
inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma
na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności
społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu
i państwa polskiego.
Główne cele programu:
Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia
wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez
młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech
jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak:
wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność
budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii
i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.
Główne kierunki programu:
Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:
 rozwój i edukacja,
 aktywność gospodarcza,
 społeczna, obywatelska,
 kultura, historia i dziedzictwo narodowe
Link: http://fundacja.bzwbk.pl/

8. Fundacja Kronenberga
Wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego
w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie
i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.
Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.
Główną rolę na tym polu odgrywają pracownicy Citi Handlowy, którzy w ramach Programu
Wolontariatu Pracowniczego realizują liczne projekty na rzecz bliskich im placówek wychowawczych,
edukacyjnych i kulturalnych, schronisk dla zwierząt, stowarzyszeń seniorów i wielu innych
społeczności. Ponadto od lat, w ramach Programu Dotacji finansujemy wartościowe projekty
organizacji pozarządowych.
Oprócz wymienionych programów, na rzecz rozwoju środowisk lokalnych działamy podejmując
inicjatywy związane z ekologią, aktywnością studentów w obszarze CSR oraz odpowiadając na
pojawiające się potrzeby społeczne. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom
non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA





Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY
 Priorytety opieki zdrowotnej
 Polityka społeczna
 Nauka przedsiębiorczości
Finansowane są, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:
 warsztaty,
 szkolenia,
 konkursy i olimpiady
Udzielane jest dofinansowanie na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. O dotacje mogą
wnioskować:
 fundacje,
 stowarzyszenia,
 szkoły,
 domy kultury,
 biblioteki,
 jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
Link: http://www.citibank.pl/

9. Program „Przemiany w Regionie” - RITA,
Program powstały w roku 2000, jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim
doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu
nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania
na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu
międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy transgranicznej. Program jest
realizowany m.in. przez:
1. Otwarte konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację projektów mających na
celu dzielenie się z partnerami z krajów objętych Programem polskim doświadczeniem w zakresie
przemian oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym. Konkursy ogłaszane są
zwykle dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Wysokość standardowego dofinansowania jednego
projektu wynosi od 5.000 do 40.000 zł. W każdej turze konkursu granty przyznawane są około 25
projektom.
2. Wsparcie edukacyjne i eksperckie w zakresie realizacji projektów obejmujących współpracę
z krajami objętymi Programem.
3. Pomoc w ustanawianiu kontaktów i partnerskiej współpracy między polskimi organizacjami
pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a partnerami
z krajów objętych Programem.
4. Dostarczanie informacji o działaniach polskich organizacji pozarządowych w krajach partnerskich.
5. Wspieranie koalicji polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami kraju.
6. Służenie platformą wymiany informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami społeczeństwa
obywatelskiego z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej m. in.
poprzez portal społecznościowy www.civicportal.org.






Organizacje pozarządowe, które składają wnioski do projektów innych donorów (np. MSZ,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Fundacja Batorego) mogą ubiegać się w Programie
RITA o dofinansowanie. Środki z RITA mogą być „wkładem własnym” organizacji do
większego projektu.
W ramach Programu „Przemiany w Regionie” - RITA działa nowa ścieżka dotacyjna. Istnieje
możliwość dofinansowania projektów, które na realizację zasadniczej części planowanych
działań otrzymały dotację lub oczekują na decyzję o jej przyznaniu. Takie projekty Fundacja
Edukacja dla Demokracji może dofinansować – dotacje z Programu RITA mogą być „wkładem
własnym” organizacji do większego projektu, finansowanego ze źródeł publicznych,
prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty muszą być zbieżne pod względem obszaru
geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania Programu RITA.
Współfinansowanie z Programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych
w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania. Nie można
proponować dodatkowych działań i kosztów.

Link: http://www.rita.edudemo.org.pl/pl/home.html

10. Fundacja Polska Miedź KGHM
Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją
pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych,
obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób
niepełnosprawnych; naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym.
O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne.
Więcej informacji http://www.kghm.pl/?category_id=285
11. Fundacja PZU – dotacje.
Są to środki przyznawane organizacjom pozarządowym oraz instytucjom i podmiotom mieszczącym
się w sferze budżetowej, ubiegającym się o dotacje pozakonkursowe, jak również osobom fizycznym.
Więcej informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/pliki-do-pobrania
12. Fundacja PZU - "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU".
Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą.
Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży,
umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na
realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących
przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W konkursie preferowane są
projekty, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych mechanizmów
wsparcia dla rodziców.
Więcej informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne
13. Fundacja PZU - "Z PZU po lekcjach".
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do
30 tys. mieszkańców). Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji
i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz
aktywności. Dotacje zostaną przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić
nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. Intencją Fundacji PZU
jest pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami,
w celu stworzenia możliwego do powielania modelu.
Więcej informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne
14. Fundacja RWE - "Orliki RWE".
Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami. Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację są Orliki
RWE - program wspierający najmłodszych piłkarzy, pochodzących z niezamożnych rodzin.

Więcej informacji http://www.rwe.pl/web/cms/pl/1006470/start/fundacja-rwe/
15. Fundacja TESCO - "Wsparcie lokalnych społeczności"
Fundacja TESCO wspiera działania lokalnych społeczności, m.in. w zakresie promocji zdrowego trybu
życia oraz zdrowego odżywiania.
Więcej informacji http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/wyposazenie-szkol.php
16. Fundacja Wspomagania Wsi
Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej
obszarów wiejskich.
Więcej informacji: www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/itemlist/category/3

Możliwości pozyskiwania grantów
(wzór oferty)
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy
poszczególnych polach lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
Zaznaczenie „*”, np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”, oznacza, że należy
skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem
Sądowym*/właściwą ewidencją*”.

I.

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1
3. Tytuł zadania publicznego

4. Termin
publicznego

II.

realizacji

zadania Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres
siedziby lub adres do korespondencji

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu)

1

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym
konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert.

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie
publiczne, o którym mowa w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez
oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:
1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

2) działalność odpłatna pożytku publicznego:

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji
publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej2

2

Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.

III.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów
zadania publicznego

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz
opisem odbiorców tego zadania

3. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty
zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do
osiągnięcia jego celu)

5. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego3
Zakładane
rezultaty Planowany poziom osiągnięcia
Sposób monitorowania rezultatów /
zadania publicznego
rezultatów (wartość docelowa)
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

3

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako
obowiązkowe.

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny
z harmonogramem; ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań
planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych tygodniowo,
miesięcznie, liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia
ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)

7. Harmonogram na rok ……………….
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty
wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta realizującego dane działanie;
w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku
zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć harmonogram
dla każdego roku odrębnie)
Lp. Nazwa działania (w przypadku oferty Planowany
Zakres działania realizowany
wspólnej przy nazwie działania należy termin
przez podmiot niebędący stroną
wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizacji
umowy4
realizację działania)

4

Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną
umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……………….
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok
budżetowy należy dołączyć kalkulację dla każdego roku odrębnie)
Kategoria
Kosztu

Rodzaj kosztów (należy uwzględnić
wszystkie planowane koszty, w
szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

I

Koszty merytoryczne9

5

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

Z wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z innych środków
finansowych5
(w zł)

Z wkładu
osobowego6
(w zł)

Z wkładu
rzeczowego78
(w zł)

Numer(y) lub nazwa(-wy)
działania(-łań) zgodnie
z harmonogramem

Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
7
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
8
Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa
świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania
publicznego.
9
Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego
oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
6

Kategoria
Kosztu

Rodzaj kosztów (należy uwzględnić
wszystkie planowane koszty, w
szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

II

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne10

Z wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z innych środków
finansowych
(w zł)

Z wkładu
osobowego
(w zł)

Z wkładu
rzeczowego
(w zł)

Numer(y) lub nazwa(-wy)
działania(-łań) zgodnie
z harmonogramem

Ogółem:

10

Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową
i prawną projektu. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodawania kolejnych wierszy.

9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
LP. Nazwa źródła
1
Wnioskowana kwota dotacji

Wartość
zł

11

Inne środki finansowe ogółem :
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1 Środki finansowe własne11

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych11,12
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub
przekaże(-żą) środki finansowe):
……………………………………………………………………………………………………………
Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego11:

2.4

Pozostałe:

2.2
2

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3.1 Wkład osobowy
3.1 Wkład rzeczowy13

4.

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego14

5.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty
dotacji15
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji 16

6.

11

zł
zł

zł

zł
zł
zł
zł
zł
%
%
%

Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszy strukturalnych.
13
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego.
14
Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15
Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty
dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16
Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty
dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12

10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją)
pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki
pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego
odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń)

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy
opisać kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań,
z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania
publicznego (należy opisać sposób wyceny wkładu osobowego), który zostanie zaangażowany przy
realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy
szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego) w realizację
poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie
jest szacowana jego wartość)

14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do
kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne, w tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji
podobnych zadań publicznych

Oświadczam(my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działalności pożytku publicznego*;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą
ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

.................................................................
.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data ........................................................

