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PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZAPIS CZATU PODCZAS WEBINARIUM INFORMACYJNEGO  

NT. PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY Z 13 MARCA 2020  

 

PYTANIE: Gdzie znajdę najnowszą wersję podręcznika? 

ODPOWIEDŹ: Tutaj: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2020/03/Podrecznik-Program-Aktywni-Obywatele.pdf 

 

PYTANIE: Czy koniecznie trzeba się deklarować odnośnie obszaru? Co jeśli moje 

działanie mieści się w dwóch obszarach? A jeśli nie ma sprecyzowanej grupy? Jeśli 

projekt jest otwarty dla wszystkich chętnych (wstęp wolny)? Jaki to powinien być obszar? 

Czy możecie zasugerować, do jakiego obszaru włączyć działanie, które poprzez edukację 

obywateli pozwala na zwiększenie dostępności do kultury dla osób z 

niepełnosprawnościami? 

ODPOWIEDŹ: Trzeba wybrać ten dominujący. Aby to zrobić polecamy zapoznać się z:  

- katalogiem działań proponowanych w każdym obszarze, 

- celami i priorytetami każdego obszaru. 

Znajdziecie je Państwo tutaj:  

http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/obszary-wsparcia/ 

I tutaj: 

Obszar 1: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Obszar-1.pdf 

Obszar 2: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Obszar-2.pdf 

Obszar 3: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Obszar-3.pdf 

Następnie porównać je z celami i działaniami Państwa pomysłu na projekt i zobaczyć, 

do którego Wam najbliżej, jest najbardziej dominujący. 

 

PYTANIE: Jaki procent wniosków przechodzi pozytywnie postępowanie i otrzymuje środki 

na działania? 

ODPOWIEDŹ: Na podstawie doświadczeń z poprzedniego Programu szacujemy, że 

ok.10% wniosków otrzyma dofinansowanie. Polecamy zapoznanie się z tabelą 

szacunkowo pokazującą liczbę spodziewanych dofinansowanych projektów do każdego 

obszaru. Znajdziecie ją na stronie 10 najnowszej wersji Podręcznika, który jest dostępny 

tutaj: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Podrecznik-Program-

Aktywni-Obywatele.pdf 

PYTANIE: Gdzie są dostępne wszystkie dotychczasowe webinaria? 

ODPOWIEDŹ: Tutaj: http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia-i-

webinaria/ 
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PYTANIE: Czy działania Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich też się wpisują  

w obszar 4? 

ODPOWIEDŹ: Wszystko zależy od tego, jakie to są działania. Formalnie KGW mogą 

startować w konkursie sektorowym (Obszar 4). 

PYTANIE: Czy na to wzmocnienie organizacji można niezależnie od konkursu na obszary? 

ODPOWIEDŹ: Nie można wnioskować jedynie o dotację na rozwój instytucjonalny. Mogą 

Państwo wnioskować o dotację na realizację projektu tematycznego lub projektu 

sektorowego i jednocześnie mogą Państwo zawnioskować o dodatkową kwotę dotacji na 

rozwój instytucjonalny. 

PYTANIE: Czyli Ochotnicze Straże Pożarne też mogą startować w konkursie? 

ODPOWIEDŹ: Tak, mogą, jeśli działają w formie stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia 

zwykłego. 

PYTANIE: Czy można przeznaczyć część dotacji na wynagrodzenie koordynatora, 

księgową? 

ODPOWIEDŹ: Można, jak najbardziej, jest to dokładniej wytłumaczone w Podręczniku. 

Koordynator - koszt bezpośredni, księgowa - koszt pośredni lub bezpośredni - to zależy. 

Więcej na stronach 43-49 naszego Podręcznika: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2020/03/Podrecznik-Program-Aktywni-Obywatele.pdf 

PYTANIE: Czy jest różnica w składaniu wniosków w zależności od operatora? 

ODPOWIEDŹ: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ma tylko jednego 

operatora (konsorcjum trzech organizacji) i jeden elektroniczny system składania 

wniosków. 

PYTANIE: Czy działania w ramach projektu mogą być realizowane w szkołach? Czy są 

jakieś przeciwwskazania? 

ODPOWIEDŹ: Realizowanie działań w szkołach nie znajduje się na liście działań 

wykluczonych.  

PYTANIE: Wszystkie wnioski należy składać przez Internetowy System Wniosków? 

ODPOWIEDŹ: Tak, to jedyna droga składania wniosków: 

https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl/  

PYTANIE: Czy można Wam pokazać ten wniosek? 

ODPOWIEDŹ: Wniosek oceniają eksperci/ekspertki, którzy robią to na podstawie 

Podręcznika oraz karty oceny formalnej i merytorycznej, a zatem pokazanie nam 

wniosku nic nie da. Poza tym byłoby to niesprawiedliwe wobec innych Wnioskodawców. 

Polecamy szczegółowe zapoznanie się z kartą oceny formalnej i merytorycznej 

i sprawdzenie Państwa wniosku (najlepiej z kimś, kto nie był zaangażowany w jego 
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pisanie). Karty oceny i pozostałe dokumenty konkursowe znajdziecie Państwo tutaj: 

http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/ 

PYTANIE: W którym momencie trzeba dostarczyć potwierdzenie wkładu własnego? I czy 

wkład może być wniesiony np. jednorazowo na początku projektu, czy trzeba go 

rozliczać sukcesywnie proporcjonalnie do wydanej dotacji? 

ODPOWIEDŹ: Wkład własny wykazujemy dopiero w sprawozdaniach okresowych i/lub 

sprawozdaniu końcowym, a zatem trzeba wówczas przedstawić np. zgodę Grantodawcy 

X, aby jego dotacja mogła być wkładem własnym w naszym Programie. Wkład własny nie 

musi być proporcjonalnie sprawozdawany przy każdym sprawozdaniu okresowym i 

końcowym. Zachęcamy jednak, aby robić to regularnie, aby uniknąć problemów pod 

koniec realizacji projektu. 

PYTANIE: Czy muszę podać jakie mam finanse? To bardzo płynna sprawa u nas. 

ODPOWIEDŹ: Na etapie wniosku prosimy tylko o zbiorcze kwoty przychodów i kosztów 

za zeszły rok oraz prognozowany przychody w roku bieżącym. Po pozytywnej decyzji 

o przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy prosimy Państwa o dosłanie 

sprawozdania finansowego lub zestawienia przychodów i kosztów za zeszły rok. Jest to 

jeden z elementów oceny kondycji finansowej, która z kolei decyduje o liczbie i 

wysokości rat dotacji. 

PYTANIE: Co oznacza harmonogram? Jeśli moje działanie są reakcją na konkretną 

sytuację w kraju, to jak mogę je przewidzieć? 

ODPOWIEDŹ: Jeśli nie mogą Państwo sprecyzować konkretnych dat poszczególnych 

działań w projekcie, to proszę wskazać z harmonogramie dla tych działań zakres 

czasowy np. kilkumiesięczny. Założenie - choćby orientacyjne - kiedy dane działania będą 

miały miejsce jest niezbędne, bo dotacje zostaną wypłacane w ratach, których wysokość 

będzie uzależniona m.in. od harmonogramu. Jeżeli temat jest ściśle powiązany z sytuacją 

w kraju i jest na ten moment nieznany, to siłą rzeczy faktycznie nie da się go wpisać do 

harmonogramu, ale w tej sytuacji proszę to opisać we wniosku - że tematy będą 

ustalane zależnie od potrzeby chwili. Pozwoli to ekspertom dobrze zrozumieć Pani 

sytuację. 

PYTANIE: Czemu debaty nie mogą być dofinansowane? Czy debaty z ekspertami też? 

ODPOWIEDŹ:  W obszarach 1-3 projekty, które opierają się TYLKO na organizacji debaty 

nie mogą uzyskać dofinansowania. Sama debata jako narzędzie jest dopuszczalne, ale 

musi być uzupełniona o inne działania i wpisywać się w jakiś proces, wynikać 

z rozpoznania problemu i służyć określonemu celowi.  

PYTANIE: Rozumiem, że w przypadku tych 35 000 euro (mała dotacja do 25 000 euro + 

5000 euro dotacji na rozwój instytucjonalny + 5000 euro na współpracę dwustronną 

z podmiotem z Państwa-Darczyńcy) 10% wkładu własnego w ramach wolontariatu może 

być? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w tym przypadku wkład własny to 10% kosztów całkowitych projektu 

i może być pokryty w całości w postaci pracy wolontariackiej. 

http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/
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PYTANIE: Jak rozliczyć ten wolontariat? Godzinami pracy? 

ODPOWIEDŹ: Rozliczeniu wkładu własnego w postaci wolontariatu poświęcony jest cały 

rozdział Podręcznika, który rozpoczyna się od strony 49. Przypominamy link do 

Podręcznika: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Podrecznik-

Program-Aktywni-Obywatele.pdf  

PYTANIE: Czy jeśli rozliczamy w projekcie 100% etatu danej osoby, to kwalifikowalne są 

wszystkie koszty włącznie z urlopami i chorobowym? A jeśli rozliczamy tylko część etatu? 

Chodzi o wynagrodzenie np. koordynatora.  

ODPOWIEDŹ: Pełen koszt wynagrodzenia jest w tym przypadku kwalifikowalny. 

PYTANIE: Czyli ewentualne środki można uzyskać dopiero w przyszłym roku?  

ODPOWIEDŹ: Projekty tematyczne mogą być realizowane przez minimum 8 miesięcy, 

a maksymalnie przez 24 miesiące – od początku listopada 2020 do końca października 

2022 roku. W przypadku projektu realizowanego z podmiotem lub podmiotami 

z Państw-Darczyńców w łącznych kosztach realizacji projektu, od których liczony jest ten 

limit, należy uwzględnić też koszty tego partnerstwa. Działania należy rozpocząć w ciągu 

3 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu, czyli najpóźniej 1 lutego 2021 r. Okres 

realizacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań. 

PYTANIE: Czy można pisać grant na rozwój wsi - stworzenie strefy aktywnej rekreacji? 

ODPOWIEDŹ: Tak, pod warunkiem, że przekonacie Państwo w swoim wniosku 

ekspertów/tki, że takie działanie jest potrzebne i wpiszecie je w cel i działania wybranego 

Obszaru. 

PYTANIE: A jeśli rozliczamy pracownika kartą pracy? 

ODPOWIEDŹ: Przy niepełnym wymiarze lub umowach cywilno-prawnych konieczna 

będzie karta czasu pracy. 

PYTANIE: A co jeśli stowarzyszenie się rozpadnie, zawiesi działalność lub będzie miało 

uniemożliwione działanie? Czy będzie musiała zwrócić środki? 

ODPOWIEDŹ: W takiej sytuacji niezwłocznie musicie się z nami skontaktować. Będziemy 

szukać wspólnego rozwiązania. Nie jest naszym interesem wpędzać Was w problemy. 

Możliwe będzie np. częściowe rozliczenie dotacji i zwrot tej niewykorzystanej. 

PYTANIE: Czy szkolenia mogą być częścią projektu, jeśli ich odbiorcami będą osoby 

wykluczone, a same szkolenia będą służyć samorzecznictwu? Dodatkowo planujemy 

zorganizować wyjazdy integracyjne. 

ODPOWIEDŹ: Tak, jak w przypadku debat, czy konferencji, nie mogą być one jedynym 

działaniem w projekcie. Same szkolenia mogą być przydatnymi narzędziami pod 

warunkiem, że wynikają z potrzeby, są wpisane w dany proces itp. 
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PYTANIE: Czy mogę opłacić honorarium eksperta? 

ODPOWIEDŹ: Tak, oczywiście. Katalog kosztów kwalifikowanych od strony 43 naszego 

Podręcznika: http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Podrecznik-

Program-Aktywni-Obywatele.pdf 

PYTANIE: Czy mogę zatrudnić biuro rachunkowe do prowadzenia księgowości 

i finansów? 

ODPOWIEDŹ: W ramach kosztów bezpośrednich może Pani zatrudnić na umowę o pracę 

albo cywilno-prawną księgową lub księgowego. Jeżeli będzie obsługiwać Państwa biuro, 

to ten koszt wejdzie do kosztów pośrednich i będzie rozliczany tylko w takiej proporcji 

jakiej dot. obsługi tego konkretnego projektu, a nie pełnym kosztem z faktury, którym 

biuro będzie Państwa obciążać. Więcej o tym w Podręczniku: 

http://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Podrecznik-Program-

Aktywni-Obywatele.pdf 

PYTANIE: Czy uczestnikami projektu mogą być wychowankowie Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych? 

ODPOWIEDŹ: Oczywiście, że tak. 

PYTANIE: Jednym z podstawowych założeń mojego projektu jest współpraca z Urzędem 

Miasta. Czy jeśli Miasto się wycofa ze współpracy, ale bez tej współpracy w zasadzie 

można działać tylko zmieni sie koncepcja - czy to będzie znaczyć, ze projekt będzie 

przerwany? 

ODPOWIEDŹ: Takie przypadki będziemy rozpatrywać indywidualnie. 

PYTANIE: Skoro ja odpowiadam za realizację projektu, czy personalnie coś mi grozi jeśli 

coś nie wyjdzie? Czy mogę odpowiadać z prywatnych środków? Przypadek 

stowarzyszenia zwykłego. 

ODPOWIEDŹ: Umowa jest zawierana między podmiotami prawnymi. Za ewentualne 

problemy odpowiada podmiot, a konkretnie jego zarząd. Odpowiada Pani przed swoją 

organizacją. W przypadku stowarzyszenia zwykłego odpowiadają solidarnie wszyscy 

członkowie i członkinie tego stowarzyszenia. w tym przypadku będziemy wymagać, 

przed podpisaniem umowy, uchwały wszystkich członków do zawarcia umowy wraz 

z pełnomocnictwem. 
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