STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ
ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
1.
OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH
PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO
“DZIAŁAJ LOKALNIE” VII W 2011 ROKU
ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU W 2011 ROKU
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach Ŝyło się lepiej.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
o zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu moŜliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
o wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
o mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
o przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą słuŜyć całej
społeczności
o będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji Ŝycia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji
społecznych,
o będą umiejętnie i w sposób przemyślany angaŜowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program
„Działaj Lokalnie” to juŜ ponad 3.300 zrealizowanych projektów oraz ponad 15,9 miliona złotych przekazanych w postaci
grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to
uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w kaŜdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy
do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?
Program adresowany jest do:
o

organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas
zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w
ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych
i mieszkaniowych oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup
Rybackich.

o

oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do
zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,

o

grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoŜy organizacja pozarządowa (jak wyŜej) lub jedna z następujących
instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy
społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu,
któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umoŜliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie
umowy oraz rozliczenie projektu.

Do konkursu moŜna składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców1, jak i realizatorów2), jednak
jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyŜej jednego projektu.

1
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organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną, aplikująca w imieniu grupy nieformalnej, lub w imieniu własnym
grupa nieformalna, która będzie realizować projekt

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
o mają siedzibę w gminach: Bolków, JeŜów Sudecki, Krotoszyce, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice,
Pielgrzymka, Wojcieszów, WądroŜe Wielkie, Zagrodno i Złotoryja – gmina wiejska,
o planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW
Ośrodek „Działaj Lokalnie”/ Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
1. projekt został złoŜony w terminie, tj. do 23.05.2011.
2. projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie VII” 2011, jest czytelny i kompletny.
3. projekt jest złoŜony przez fundację lub stowarzyszenie3 (bądź jej/jego oddział) lub grupę nieformalną, w której imieniu
występuje organizacja lub uprawniona instytucja posiadająca osobowość prawną.
4. organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości
prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz
prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
5. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości4),
która mieści się w zasięgu działania ODL/LOG, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, koła, oddziału) znajduje się na
obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
6. siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
7. projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.
8. harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między
czerwiec – grudzień 2011.
9. przedstawiony w formularzu wniosku budŜet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
10. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
11. organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min.
5% w postaci finansowej5, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
12. projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.
13. z otrzymanej dotacji finansować nie moŜna:
o udzielania poŜyczek,
o przedsięwzięć, które zostały juŜ zrealizowane,
o celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
o działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
o zakupu środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
o bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
o inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
o podatku VAT, jeśli istnieje moŜliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego,
o tworzenia kapitału Ŝelaznego organizacji,
o zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
o podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
o finansowania podatku dochodowego od osób prawnych.
Wnioski, które spełnią wszystkie powyŜsze wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej
Komisji Grantowej powołanej przy ODL/LOG. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci.

3

Z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych
W przypadku zgody PAFW
5 Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie moŜna wykazywać jako
wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”.
4
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Komisja wybierze te projekty, które w najwyŜszym stopniu spełnią następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie słuŜy dobru wspólnemu.
szeroko angaŜują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego.
zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.
jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni
uczestnicy oraz lokalna społeczność.
mają adekwatny do załoŜeń projektu harmonogram działań.
opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po
zakończeniu realizacji projektu.
gwarantują zaangaŜowanie wymaganego wkładu własnego.
mają budŜet adekwatny do zaplanowanych działań.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie takŜe uwagę na doświadczenie organizacji w
aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.
Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL/LOG na
wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.
Łączna pula przeznaczona na granty w 2011 roku wynosi: 29 700,00 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które
będą miały być realizowane w miejscowościach powyŜej ok. 20 tysięcy mieszkańców moŜe wynieść max. 2 700,00 zł6. Do tej
puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości powyŜej ok. 20 tysięcy mieszkańców, a realizowane w
społecznościach wiejskich.
Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy. W przypadku gdy
projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub
organizacją, która w jej imieniu złoŜyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i
regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu.

TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW
Wnioski (w 1 egzemplarzu) powinny dotrzeć do siedziby OŚRODKA „DZIAŁAJ LOKALNIE”/LOKALNEJ
ORGANIZACJI GRANTOWEJ
do dnia 23 maja 2011 roku na adres:
Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a
Decyduje data dotarcia wniosku do Ośrodka “Działaj Lokalnie”/Lokalnej Organizacji Grantowej

Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków e-mailem na adres: kaczawy.sekretariat@op.pl lub dostarczenie wersji
elektronicznej na płycie CD.

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złoŜone
w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

20% wartości wymaganego wkładu własnego ODL/LOG. Dla miejscowości większych niŜ ok. 20.000 mieszkańców i mniejszych niŜ
100.000 mieszkańców istnieje moŜliwość zwiększenia tej puli do 10.000 zł, pod warunkiem zebrania przez ODL 30.000 zł na granty

6
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DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VII” moŜna uzyskać w biurze
Stowarzyszenia Kaczawskiego pod nr tel. 76/872 87 18.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Wnioskodawcy zobowiązani są do złoŜenia dokumentów potwierdzających prawne moŜliwości aplikowania o środki w
ramach lokalnego konkursu Ośrodka „Działaj Lokalnie”/Lokalnej Organizacji Grantowej:
o

organizacje nie nastawione na zysk, mające status fundacji lub stowarzyszenia zobowiązane są załączyć kopię
aktualnego7 odpisu z KRS. Lokalne oddziały fundacji lub stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej
zobowiązane są załączyć pełnomocnictwo do samodzielnego przeprowadzenia projektu i zawarcia umowy.

o

instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy
społecznej, muzea, etc.) zobowiązane są załączyć statut odpowiedniej jednostki terytorialnej potwierdzający jej moŜliwość
powoływania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wypis z ewidencji tych jednostek (jeśli dotyczy). JeŜeli statut
danej instytucji publicznej określa, Ŝe organem uprawnionym do jej reprezentowania jest jednostka samorządu, podstawą
do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa od organu, któremu podlega. Przykładowy
wzór dokumentu moŜna otrzymać od ODL/LOG.

o

instytucje lokalne nie podlegające jednostkom samorządu lokalnego tworzone przez ministrów oraz kierowników
urzędów centralnych zobowiązane są załączyć odpis z rejestru prowadzonego przez ich organizatora. JeŜeli statut danej
instytucji określa, Ŝe jest ona reprezentowana przez władze organu któremu podlega, podstawą do samodzielnego
wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa. Przykładowy wzór dokumentu moŜna otrzymać od
ODL/LOG.

o

kościelne osoby prawne zobowiązane są załączyć odpis powiadomienia właściwego organu administracji rządowej o
nowo utworzonej jednostce organizacyjnej oraz dokument informujący o powołaniu władzy kościelnej osoby prawnej
(odpowiednio: administrator, dyrektor, etc.)

o

uczniowskie kluby sportowe, ludowe kluby sportowe zobowiązane są załączyć odpis z ewidencji prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe.

Informacji na temat dokumentów wymaganych w przypadku innych instytucji niŜ wymienione powyŜej udziela ODL/LOG.

7

Odpis z KRS jest waŜny dopóty, dopóki dane w nim zawarte odzwierciedlają stan obecny. JeŜeli załączają Państwo odpis, który utracił
waŜność (ze względu na zmianę danych), prosimy o załączenie do odpisu kopii pisma do sądu z prośbą o zarejestrowanie zmian,
podpisanego przez osoby upowaŜnione do reprezentowania organizacji.
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LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ
1. Ile minimalnie muszą trwać projekty składane do konkursu?
Działania aktywizujące społeczność powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego, dlatego okres
realizacji projektu powinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy.
2. Ile projektów moŜe zgłosić do konkursu jeden wnioskodawca?
Nie ma limitu wniosków składanych od jednego wnioskodawcy. Natomiast Komisja Grantowa będzie mogła przyznać tylko
jedną dotację jednemu realizatorowi8.
3. W imieniu ilu grup nieformalnych moŜe złoŜyć wniosek jedna instytucja posiadająca osobowość prawną?
Dopuszczalna górna liczba wniosków nie jest ograniczona, ale radzimy kierować się rozsądkiem w sytuacji, gdy jedna
instytucja udzieli osobowości prawnej duŜej liczbie grup nieformalnych – istnieje wtedy niebezpieczeństwo, Ŝe nie podoła
kwestiom formalno-finansowym.
4. Ile grantów moŜe otrzymać jeden wnioskodawca?
Wnioskodawca, który składa wniosek we własnym imieniu (organizacja pozarządowa) moŜe uzyskać dofinansowanie na
przeprowadzenie tylko jednej inicjatywy najwyŜej ocenionej przez lokalną komisję grantową. W sytuacji, gdy w imieniu
grupy/grup nieformalnych o dotację ubiega się instytucja udzielająca im osobowości prawnej (czyli składa np. 3 wnioski, po
jednym w imieniu własnym i 2 róŜnych grup nieformalnych), moŜe ona dotrzymać grant na realizację swojego własnego
projektu, a ponadto dotacje na przeprowadzenie wszystkich inicjatyw zgłoszonych w imieniu grup nieformalnych, które
decyzją komisji uzyskają dofinansowanie. WaŜne jest, aby grupy realizujące projekty były róŜne.
5. Czy organizacja lub instytucja z siedzibą w miejscowości powyŜej 20 tysięcy mieszkańców moŜe realizować
projekt w społeczności wiejskiej?
TAK, pod warunkiem, Ŝe siedziba wnioskodawcy i teren, na którym chce on realizować projekt, znajduje się na terenie
objętym zasięgiem przez ODL/LOG oraz, Ŝe jego siedziba jest w mieście, które ODL/LOG obejmuje konkursem.
Wnioskodawcy z duŜych miejscowości, którzy chcą realizować projekt w małej społeczności, nie są wliczani do puli środków
przeznaczonych na realizację projektów w ośrodkach miejskich powyŜej ok. 20 tysięcy mieszkańców.
PRZYKŁAD: ODL/LOG w Iławie realizuje konkurs na terenie powiatu iławskiego (w tym miasto Iława, zamieszkałe przez
ok. 40.000 osób). Ma więc wydzieloną pulę środków na granty w duŜym mieście (20% wartości wkładu własnego, tj. 5 000 zł)
i pulę na granty realizowane na terenach poza Iławą (tj. 50 000 zł). Dostaje wnioski, które moŜemy podzielić na 3 grupy:
a. składane przez wnioskodawców z gmin wiejskich na działania w swoich społecznościach,
b. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone w Iławie,
c. składane przez wnioskodawców z Iławy na działania prowadzone na terenach wiejskich.
W tej sytuacji, wnioski z grupy a. i c. będą zaliczane do puli na tereny wiejskie (50 000 zł), zaś wnioski z grupy b. będą
zaliczone do puli 20% wartości wkładu własnego (5 000zł).
W przypadku, gdy wnioskodawca pochodzi z miasta spoza powiatu iławskiego (np. z Nowego Miasta Lubawskiego), a chce
realizować projekt w jednej z gmin powiatu iławskiego, nie jest on uprawniony do składania wniosków do „Działaj Lokalnie”.

8

grupa nieformalna, która faktycznie będzie realizować projekt
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6. Czy organizacja lub instytucja podlegająca jednostce z siedzibą poza terenem działania ODL/ LOG (oddział
terenowy stowarzyszenia, filia itp.) moŜe ubiegać się o dotację?
TAK, warunkiem uzyskania dotacji w ich przypadku jest:
- uzyskanie pełnomocnictwa do samodzielnego udziału w konkursie, poniewaŜ wniosku w ich imieniu nie moŜe złoŜyć
podmiot spoza terenu działania ODL/ LOG.
- obowiązek prowadzenia samodzielnej księgowości oraz posiadania konta bankowego, na które bezpośrednio trafi dotacja (to
podstawa do samodzielnej realizacji projektu, o której mowa w regulaminie).
Nie dotyczy to grup nieformalnych. Grupy nieformalne nie mogą zwracać się o udzielenie osobowości prawnej do instytucji
spoza terenu działania ODL/ LOG.
PRZYKŁADY:
1. jeŜeli do ODL/ LOG działającego na terenie gmin Andrzejewo, Nur, Wąsewo i Boguty zgłosi się publiczna poradnia
psychologiczno-pedagogiczna z siedzibą w Andrzejewie, która podlega starostwu powiatowemu z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej, to jeśli uzyska ona stosowne pełnomocnictwo i planuje działać na terenie swojej gminy – SPEŁNIA
KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest, Ŝeby to ona na podstawie pełnomocnictwa aplikowała, a nie instytucja spoza
obszaru działania ODL/ LOG.
2. jeŜeli do ODL/ LOG działającego na terenie gmin Andrzejewo, Nur, Wąsewo i Boguty zgłasza się sekcja koła PZW
działająca w gminie Nur (przy czym konto bankowe i władze są skupione w kole z siedzibą w gminie Ostrów Maz.), to NIE
SPEŁNIA ONA KRYTERIÓW FORMALNYCH gdyŜ nie jest organizacją, która ma prawne moŜliwości do samodzielnej
realizacji projektu.
7. Czy organizacje zgłaszające się do udziału w Programie „Działaj Lokalnie” mogą równolegle realizować inne
projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?
TAK. Grantobiorcy ODL/ LOG mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów
finansowanych przez PAFW, pod warunkiem Ŝe środków otrzymanych na jego realizację nie wykaŜą jako własnego wkładu
finansowego do projektu zgłoszonego do „Działaj Lokalnie”.
8. Czy wniosek moŜe zostać nadesłany na konkurs wyłącznie e-mailem?
NIE. Do ODL/ LOG musi wpłynąć oryginalna wersja wniosku podpisana przez osoby upowaŜnione. ODL/ LOG moŜe
jedynie dodatkowo poprosić wnioskodawców o przesłanie zgłoszeń e-mailem – wtedy odpowiedni zapis znajduje się w
regulaminie.
9. Czy ODL/ LOG moŜe finansować działania sportowe?
TAK, pod warunkiem, Ŝe te działania sportowe są częścią projektu, który ma na celu aktywizację społeczności i ma szansę
przyczynić się długotrwałych rezultatów. Działania o charakterze wyłącznie sportowym (np. seria treningów grupy
piłkarzy/siatkarzy czy innych zawodników) nie leŜą w obszarze zainteresowania DL.
10. Jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota dotacji, którą grantobiorcy mogą przeznaczyć na zakup środków
trwałych i/lub finansowanie kosztów administracyjnych?
Regulamin nie określa procentowo ani kwotowo wysokości środków, jakie z dotacji przekazanej przez ODL/ LOG mogą
zostać wykorzystane na pokrycie wspomnianych kosztów. JednakŜe jednym z kryteriów oceny merytorycznej jest „adekwatność
kosztów, stawek i honorariów do zaplanowanych działań”. Od decyzji Komisji zaleŜy, czy uzna zakup danego środka trwałego (lub
opłacenia wynagrodzeń) za niezbędny do realizacji projektu.
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11. Co to jest grupa nieformalna w rozumieniu Programu „Działaj Lokalnie”?
Grupa nieformalna to grupa (minimum trzech) obywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze
poŜytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej.
12. Czy naleŜy zebrać jakiś wkład dodatkowy?
Tak, w czasie realizacji projektów grantobiorcy są zobowiązani pozyskać i zaangaŜować dodatkowy wkład w wysokości 25%
grantu, w tym min. 5% wkładu finansowego.
13. Jaką formę moŜe mieć wkład dodatkowy?
Wkład dodatkowy moŜe mieć formę wkładu finansowego lub niefinansowego, czyli rzeczowego, usługowego lub w postaci
pracy wolontariuszy.
14. Co to jest wkład finansowy?
Jest to wkład w postaci pieniędzy, ulokowanych w kasie lub na koncie organizacji i przez nią rozliczany. np. jeŜeli samorząd
przekaŜe organizacji 1.000 zł na wkład własny do projektu, to pieniądze te muszą trafić na konto organizacji lub do jej kasy.
Gdy organizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zostać wystawione na organizację.
15. Co to jest wkład niefinansowy?
Wkład niefinansowy powinien zostać pozyskany przez grantobiorcę (nie moŜe w jego skład wchodzić dotychczasowa
własność organizacji) i polega na tym, Ŝe grantobiorca otrzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pociąga za sobą konieczności
zapłaty. Wartość wkładu własnego niefinansowego musi opierać się na racjonalnych stawkach (w przypadku wkładu
usługowego i w postaci pracy wolontariuszy) lub na wartości rynkowej (w przypadku wkładu rzeczowego). Dobra,
zgromadzone jako wkład własny niefinansowy, mogą być wykorzystywane tylko do realizacji projektu, aŜ do jego zakończenia.
Są 3 rodzaje wkładu własnego niefinansowego: rzeczowy, usługowy lub w postaci pracy wolontariuszy.
16. Co to jest wkład rzeczowy?
Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposaŜenie i środki trwałe nie naleŜące do organizacji, które zostaną przekazane przez
firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu.
Mogą to być np. produkty spoŜywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, itp.
Jako wkładu rzeczowego nie moŜna traktować: majątku organizacji, w tym posiadanego księgozbioru, sprzętu przekazanego
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, towarów przekazanych organizacji na rzecz innego projektu przez
nią realizowanego.
Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Wartość wkładu rzeczowego wykazana w sprawozdaniu końcowym powinna być zgodna z jego wartością rynkową oraz
udokumentowana jedną z niŜej wymienionych form:
fakturą/rachunkiem wystawionym organizacji przez firmę lub instytucję (forma zapłaty: darowizna), oświadczeniem darczyńcy
o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji lub umową darowizny (od osób fizycznych), porozumieniem (pomiędzy
grantobiorcą a darczyńcą, np. rolnikiem).
17. Co to jest wkład usługowy?
Wkład własny usługowy to sługi świadczone przez firmy lub instytucje, wykonywane nieodpłatnie na rzecz realizowanego
projektu.
Za wkład usługowy moŜna uznać np. usługi transportowe, usługi budowlane, usługi szkoleniowe wykonywane przez
specjalistyczną firmę bądź organizację pozarządową, usługi cateringowe, tłumaczenia wykonywane przez biuro tłumaczeń,
uŜyczenie sali w miejscowej szkole, itp.
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Wkład usługowy powinien być rozliczany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma zapłaty –
darowizna) i być zgodny z rynkową wartością usługi.

18. Co to jest wkład w postaci pracy wolontariuszy?
Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangaŜowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy
projekcie.
Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne
stawki rynkowe.
19. Jak obliczyć wartość wkładu niefinansowego?
Wkład rzeczowy wyceniony jest na podstawie wartości rynkowej i/lub na podstawie umowy, faktury lub rachunku.
Wkład usługowy wyceniony jest na podstawie umowy lub rachunku/faktury wystawionych przez firmę lub instytucję.
Wkład w postaci pracy wolontariuszy powinien być wyceniony na podstawie stawek obowiązujących na rynku, w zaleŜności
od kwalifikacji wolontariusza oraz zakresu jego działania. Np. jeŜeli profesor mieszkający w okolicy przeprowadzi zajęcia dla
mieszkańców danego miasteczka jego stawka godzinowa/dzienna powinna być wyceniona zgodnie z realnymi stawkami
obowiązującymi na rynku i będzie na pewno wyceniona wyŜej niŜ praca lokalnej młodzieŜy, która przeprowadzi zajęcia dla
dzieci z miejscowego przedszkola.
Powinno to zostać wyliczone na podstawie ewidencji czasu pracy, przedstawionej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię
i nazwisko, zakres prac (ogólnie), wykonane czynności na rzecz realizacji projektu, data, stawka godzinowa/dzienna, liczba
godzin/dni, łączna wartość wykonanej przez wolontariusza pracy (stawka godzinowa/dzienna x ilość godzin/dni).
Na etapie wypełniania wniosku wkład niefinansowy powinien być wyliczony orientacyjnie (ile organizacja planuje pozyskać
wkładu z poszczególnych form wkładu niefinansowego), natomiast w sprawozdaniu końcowym powinna posługiwać się
konkretnymi sumami w poszczególnych kategoriach.
Wkład dodatkowy moŜe przyjąć dowolną konfigurację poszczególnych rodzajów wkładu tj. moŜe być tylko finansowy, tylko
niefinansowy (dowolna forma lub formy wkładu niefinansowego) lub mieszany, jednak rodzaj wkładu powinien być spójny z
planowanym projektem. Np. jeŜeli grantobiorca planuje projekt w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności zakładający jej
aktywny udział, wyŜej punktowany będzie wniosek, który będzie zakładał wkład własny niefinansowy w postaci pracy
wolontariuszy niŜ np. rzeczowy.
20. Kiedy naleŜy pozyskać wkład dodatkowy?
Wkład dodatkowy naleŜy zebrać i zaangaŜować w trakcie realizowania projektu. Na etapie składania wniosku naleŜy
przedstawić plan pozyskania tego wkładu.
21. Czy koszt telefonu, czynszu lub rachunki za koszty utrzymania organizacji moŜna uznać za wkład dodatkowy?
Tak, ale tylko część tych kosztów odpowiadającą procentowi udziału projektu w poniesionych ogólnych kosztach stałych. Np.
jeŜeli organizacja ma 2 projekty i działalność statutową oraz otrzyma dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Działaj
Lokalnie” i wszystkie te projekty w równy sposób eksploatują placówkę organizacji, to koszty stałe (takie jak czynsz, itp.)
powinny zostać podzielone na 4 równe części i jedną z tych części moŜna uznać za wkład niefinansowy – wkład usługowy.
Koszty telefonu moŜna uznać za wkład niefinansowy usługowy na podstawie bilingu z wykazanymi połączeń telefonicznych
wykonanych w ramach projektu.
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