
   
 

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA MAŁE DZIAŁANIA ORAZ DOTACJI 

NA SAMOROZWÓJ W RAMACH PROJEKTU POLE DZIAŁANIA 
 

OPIS PROJEKTU POLE DZIAŁANIA 

POLE DZIAŁANIA to wieloletni program przygotowujący młodych ludzi do prowadzenia projektów na 

rzecz lokalnych społeczności. Celem projektu jest przygotowanie wybranej grupy młodzieży (16-19 lat) 

do samodzielnego przygotowania diagnozy, opracowania wynikającego z niej projektu, jego realizację i 

rozliczenie.  

POLE DZIAŁANIA jest programem edukacyjnym, i wszystkie działania w czasie jego trwania mają na 

celu podniesienie umiejętności uczestników.   

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA MAŁE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU PD 

Dotacje przewidziane są na realizację projektów powstałych w ramach projektu POLE 

DZIAŁANIA (zwanym dalej PD). Projekty są przygotowywane przez uczestników programu, przy 

wsparciu trenerów Fundacji Wspomagania Wsi.  

 

1. O dotację mogą wystąpić jedynie uczestnicy projektu Pole Działania. Uczestnikami PD 

są osoby, które wzięły udział w warsztacie zapoznawczym, zorganizowanym w 

Warszawie w czerwcu 2019 r. oraz osoby biorące udział w warsztacie szkoleniowym w 

Smardzewicach w październiku 2019 r.  

2. Celem udzielanych dotacji jest: 

a. aktywizacja młodzieży do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej 

b. wspieranie inicjatyw wzmacniających:  

i. mechanizmy demokratyczne, w szczególności wzmacniające udział 

młodzieży w działalności samorządowej; 

ii. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

iii. działania na rzecz osób potrzebujących 

iv. świadomość w zakresie praw człowieka i obywatela 

v. wzajemny szacunek i zrozumienie różnych grup społecznych 

vi. integrację ludzi w społeczności lokalnej 

 

3. Cel działania zostanie określony na podstawie przygotowanej przez 

uczestnika/uczestników diagnozie potrzeb lokalnych. 

4. Projekt działania wynika z diagnozy przygotowanej przez uczestnika/uczestników 

programu i powstał przy wsparciu trenerów FWW. 

5. Działanie musi zostać zrealizowane przez grupę projektową składającą się z minimum  

dwóch osób – osoby ubiegającej się o grant (koordynatora / koordynatorki projektu) 

oraz członka / członkinię zespołu – w wieku maks. 24 lat. Osoby dorosłe znacząco 

przewyższające swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działań społecznych 



   
 

 

pozostałych członków grupy projektowej czyli rodzice, nauczyciele, tutorzy, 

instruktorzy etc. nie mogą być członkami grupy projektowej, aczkolwiek mogą być 

uczestnikami i odbiorcami działań. Nie oznacza to jednak, że grupa projektowa nie 

może korzystać ze wsparcia ekspertów, np. w celu przeprowadzenia badania lub 

debaty. 

6. Działanie musi być oparte na współpracy z lokalną organizacją pozarządową lub innym 

podmiotem z osobowością prawną (np. szkołą, biblioteką, ośrodkiem kultury itd.). 

7. Dotacja w wysokości do 1 000 zł zostanie przekazana ww. organizacji w ramach 

podpisanego przez nią, z Fundacją, porozumienia o współpracy. 

8. Budżet projektu musi uwzględniać wkład własny w wysokości min. 200 zł. Wkład może 

mieć formę wkładu rzeczowego lub pracy wolontariackiej. 

9. Uczestnicy programu PD będą odpowiedzialni za wykonanie wszystkich punktów 

projektu i jego budżet. 

10. Działanie musi być zorganizowane na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej do 1 

czerwca 2020 r. 

11. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio 

związanych z organizacją zaplanowanego w ramach konkursu wydarzenia. Nie może 

zostać przeznaczona na żadne środki trwałe (np. komputery, aparaty fotograficzne) ani 

na wynagrodzenia.  

12. Wnioski o udzielenie dotacji uczestnicy programu PoleDziałania składają do 14.02.2020 

r. do Fundacji Wspomagania Wsi w formie elektronicznej wysyłając je na adres 

poledzialania@fww.pl  

13. W przypadku nie zrealizowania działania lub jego znaczącej części dotacja ulega 

zwrotowi w całości (lub w części nierozliczonej) na podstawie decyzji Zarządu Fundacji. 

14. Proces realizacji działania jest pod stałym nadzorem Fundacji, a uczestnik programu PD 

zobowiązany jest do składania na wezwanie Fundacji częściowych sprawozdań. 

 

WNIOSEK 

1. Wniosek, by być pozytywnie rozpatrzony musi spełniać WSZYSTKIE warunki zawarte w 

regulaminie konkursu. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. 

2. Przygotowanie wniosku jest elementem edukacyjnym programu PD i odbywa się przy 

wsparciu Fundacji i trenerów programu. 

3. Wzór wniosku znajduje się w Załączniku 1. 

 

UMOWA 

1. Na podstawie złożonego wniosku Zarząd Fundacji podejmuję decyzję o udzieleniu 

dotacji na wykonanie działania. 

2. Uczestnik/uczestnicy programu PD podpisują zobowiązanie rzetelnego wypełnienia 

zadań przewidzianych w regulaminie i wniosku o dotację. 

3. W przypadku nierzetelnego wykonania działania uczestnik zostanie wezwany do zwrotu 

dotacji i usunięty z programu PD. 

 



   
 

 

REGULAMIN  

DOTACJI NA SAMOROZWÓJ 

 

OPIS PROJEKTU POLE DZIAŁANIA 

POLE DZIAŁANIA to wieloletni program przygotowujący młodych ludzi do prowadzenie projektów na 

rzecz lokalnych społeczności. Celem projektu jest przygotowanie wybranej grupy młodzieży (16-19 lat) 

do samodzielnego przygotowania diagnozy, opracowania wynikającego z niej projektu, jego realizację i 

rozliczenie. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA SAMOROZWÓJ W RAMACH PROJEKTU PD 

 

ZASADY 

1. O dotację mogą wystąpić jedynie uczestnicy projektu Pole Działania, którzy wzięli udział 

w warsztacie zapoznawczym, zorganizowanym w Warszawie w czerwcu 2019 r. i / lub  

w warsztacie szkoleniowym w Smardzewicach w październiku 2019 r. i zaplanują oraz 

zrealizują działanie społeczne w ramach projektu Pole Działania. 

2. Dotacje przewidziane są na sfinansowanie udziału uczestnika programu PoleDziałania w 

przedsięwzięciach umożliwiających jego lub jej rozwój osobisty i obywatelski. 

3. Dotowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w jedną z następujących kategorii: 

a. Pogłębianie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z działalnością 

społeczną 

b. Rozwijanie zainteresowań edukacyjnych i naukowych 

c. Nabywanie i doskonalenie umiejętności twardych (np. nauka obsługi 

programów graficznych) 

4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie złożonego przez 

uczestnika projektu PD, który uprzednio został rozpatrzony przez minimum 2 

pracowników Fundacji Wspomagania Wsi zaangażowanych w projekt Pole Działania. 

5. Zarząd Fundacji oraz pracownicy Fundacji Wspomagania Wsi zaangażowani w projekt 

Pole Działania ocenią wniosek na podstawie formularza określającego kryteria oceny 

wniosków, którego wzór znajduje się w Załączniku 3. Żeby wniosek został 

zaakceptowany, musi zdobyć minimum 20 z 24 punktów. 

6. Wnioski, które po ocenie pracowników Fundacji Wspomagana Wsi zaangażowanych w 

projekt Pole Działania, będą wymagały poprawy, zostaną odesłane do uczestników z 

prośbą o wprowadzenie poprawek. Wniosek niepoprawiony nie trafi do oceny Zarządu 

Fundacji. 

7. Jedynie kompletne wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Fundacji. 

8. Zarząd Fundacji rozpatrzy wniosek w ciągu siedmiu dni. 

9. W ramach dotacji można wnioskować o kwotę do 2000 zł. 

10. Dotacja możne być przeznaczona jedynie na przedsięwzięcie opisane we wniosku. 

11. W przypadku anulowania przedsięwzięcia przez jego organizatora, uczestnik zwraca 

pełną kwotę dotacji. 

12. Stypendia będą przyznawane do 30.09.2020 r. 



   
 

 

 

WNIOSEK 

1. Wzór wniosku znajduje się w Załączniku 2. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MAŁE DZIAŁANIE 

1. Wniosek uczestnicy przygotowują we współpracy z Fundacją. Dopiero po zatwierdzeniu 

przez zespół programu PoleDziałania wniosek zostanie przedstawiony Zarządowi 

Fundacji. 

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji 

 

WZÓR WNIOSKU 

 

Wniosek o przyznanie grantu na przeprowadzenie działania społecznego  

w ramach programu PoleDziałania 2019 
 

 

Tytuł i typ projektu: 

Okres realizacji: od  do  

Podmiot uprawniony do podpisania umowy o dofinansowanie (pełna nazwa organizacji, imię i 

nazwisko osoby do kontaktu, adres mailowy, telefon kontaktowy, gmina, powiat, województwo): 

 

 

Część 1. Grupa projektowa 

Imię i nazwisko koordynatora/koordynatorki projektu:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail: 

Adres do korespondencji:  

Opisz w kilku zdaniach grupę, która będzie realizować projekt. Skąd się znacie, czy realizowaliście już 

wspólnie jakiś projekt? Przed przystąpieniem do konkursu spotkajcie się i uzgodnijcie plan oraz rolę 

poszczególnych osób w przedsięwzięciu. W oknie poniżej wypiszcie, kto za co będzie 

odpowiedzialny/a. 



   
 

 

 

 

Część 2. Opis projektu 

Miejsce realizacji projektu:  

Do kogo skierowany jest projekt (np. uczniowie i uczennice szkoły, mieszkańcy i mieszkanki osiedla, 

młodzież mieszkająca na terenie gminy, osoby starsze):                                

Dlaczego uważacie, że takie działanie jest potrzebne? Na jakie potrzeby lub problemy w Waszym 

otoczeniu odpowiada? Max. 1000 znaków 

 

 

Krótki opis projektu (jakiej tematyki będzie dotyczył projekt? Na czym będzie polegać?): max. 800 

znaków 

 

Opis działań, które przeprowadzicie w ramach projektu (harmonogram działań w projekcie). UWAGA: 

opis działań musi uwzględniać też fazę przygotowania do projektu 

Działanie Opis działania 
Czas realizacji 

działania 

Efekty – co powstanie w 
wyniku działania, ile 

osób skorzysta/weźmie 
udział? 

Np. akcja 
informacyjna 

Rozwieszanie plakatów 03.03.2020 

Umieszczenie plakatów 
w najważniejszych i 

najczęściej 
uczęszczanych miejscach 

miejscowości X 

    

    

    

 



   
 

 

    

    

    

    

 

Przewidywany efekt projektu i możliwość jego kontynuacji (co chcecie osiągnąć w ramach projektu? 

Jaka Czy będzie można go kontynuować i utrzymać efekt waszych działań?) max. 1000 znaków 

 

 

Część 3. Budżet projektu 

Przedstawcie budżet projektu. Jakie wydatki poniesiecie w ramach jego realizacji? Pamiętajcie, że na 

projekt możecie otrzymać maksymalnie 1000 złotych. Uwzględnijcie wkład własny w wysokości 200 zł. 

W kategorii kosztów wpiszcie też, z jakiego źródła opłacana jest pozycja, tj. z dotacji, z wkładu 

własnego czy ze wsparcia finansowego udzielonego przez partnera (nie jest wymagane), a na końcu 

wypiszcie sumy z poszczególnych kategorii. 

Kategoria kosztów  
Koszt 

jednostkowy 
Jednostka 

Liczba 
jednostek 

Suma 

Np. materiały plastyczne 
(opłacone z dotacji) 

10 zł Zestaw 12 kredek 4 40 zł 

     

     

     

     

Suma (z dotacji)  

Suma (z wkładu własnego)  

 

ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU: 

KWOTA WNIOSKOWANEGO GRANTU: 

 

 

 

 

 



   
 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA SAMOROZWÓJ 

1. Wniosek uczestnicy przygotowują we współpracy z Fundacją. Dopiero po zatwierdzeniu 

przez zespół programu PoleDziałania wniosek zostanie przedstawiony Zarządowi 

Fundacji. 

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji 

 

WZÓR WNIOSKU 

 

Wniosek o przyznanie dotacji na samorozwój  

w ramach programu PoleDziałania 2019 
 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail: 

Adres do korespondencji:  

Nazwa i typ wydarzenia: 

Źródło informacji o wydarzeniu (np. link do strony):  

Opis wydarzenia (max. 800 znaków): 

 

 

Uzasadnienie wyboru wydarzenia (max. 800 znaków): 

 

 

 

 



   
 

 

Preliminarz kosztów. Zależy nam na tym, żebyście dokładnie określili, na co będzie wykorzystacie 

stypendium. Prosimy o podanie wszystkich kosztów, zarówno tych, które są pewne, jak i 

prognozowane, np. wyżywienie. 

Kategoria kosztów  
Koszt 

jednostkowy 
Jednostka 

Liczba 
jednostek 

Suma 

Np. podróż 300 zł Bilet lotniczy 2 600 zł 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA SAMOROZWÓJ 

 

WZÓR KRYTERIÓW OCENY 

 

Kryteria oceny wniosków o dotację na samorozwój 
 

 Kryteria formalne: Opis kryterium  

Wnioskodawca / wnioskodawczyni jest uczestnikiem / uczestniczką pro-
jektu PoleDziałania 
 

Tak / Nie  

Wnioskowana dotacja nie przekracza kwoty 2000 zł  
 

Tak / Nie  

Wniosek został złożony do 30.09.2020 r. 
 

Tak / Nie  

 

UWAGA: Pamiętajcie, że niespełnienie któregoś z kryteriów formalnych wypisanych powyżej 

powoduje odrzucenie wniosku o dotację bez poddania go ocenie merytorycznej.  

 

Kryteria merytoryczne 

Realizacja celów programu dotacyjnego 
 

 Opis kryterium  Liczba punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku w pełni realizuje cele programu do-
tacyjnego – w dużym stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub pogłębie-
nia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań społecznych 
oraz wspiera wymianę doświadczeń w tym temacie; w szczególności po-
głębia i rozszerza wiedzę i doświadczenia zdobyte w projekcie PoleDziała-
nia (tj. dot. samodzielnego prowadzenia projektów społecznych i samoor-
ganizowania się) LUB w dużym stopniu przyczynia się do zdobycia lub po-
głębienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju akademickim, poza aka-
demickim lub zawodowym albo do rozwoju pasji w obrębie nauki i eduka-
cji LUB w dużym stopniu umożliwia zdobycie lub rozwinięcie konkretnych, 
mierzalnych umiejętności oraz narzędzi; szczególnie, jeśli można je wyko-
rzystać w pracy społecznej lub w rozwoju edukacyjnym lub naukowym. 
  

12-9 punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku częściowo realizuje cele programu 
dotacyjnego – w średnim stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub pogłę-
bienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań społecz-
nych oraz wspiera wymianę doświadczeń w tym temacie LUB w średnim 
stopniu przyczynia się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy przydatnej w 
przyszłym rozwoju akademickim, tylko częściowo można byłoby je wyko-
rzystać w pracy społecznej lub w rozwoju edukacyjnym lub naukowym. 
 

8-5 punktów  



   
 

 

Przedsięwzięcie opisane we wniosku częściowo realizuje cele programu 
dotacyjnego – w niewielkim stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub po-
głębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań społecz-
nych oraz nieznacznie wspiera wymianę doświadczeń w tym temacie LUB 
w niewielkim stopniu przyczynia się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy 
przydatnej w przyszłym rozwoju akademickim, pozaakademickim lub za-
wodowym albo do rozwoju pasji w obrębie nauki i edukacji LUB w nie-
wielkim stopniu umożliwia zdobycie lub rozwinięcie konkretnych, mie-
rzalnych umiejętności oraz narzędzi; szczególnie, jeśli trudno byłoby je 
wykorzystać w pracy społecznej lub w rozwoju edukacyjnym lub nauko-
wym. 
 

4-1 punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku nie realizuje celów programu dota-
cyjnego – nie prowadzi do zdobycia nowej lub pogłębienia nabytej wiedzy 
i umiejętności dot. prowadzenia działań społecznych oraz wspierania wy-
miany doświadczeń w tym temacie; w ogóle nie pogłębia i nie rozszerza 
wiedzy i doświadczeń zdobytych w projekcie PoleDziałania (tj. dot. samo-
dzielnego prowadzenia projektów społecznych i samoorganizowania się) 
LUB nie przyczynia się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy przydatnej w 
przyszłym rozwoju akademickim, pozaakademickim lub zawodowym albo 
do rozwoju pasji w obrębie nauki i edukacji LUB nie umożliwia zdobycia 
lub rozwinięcia konkretnych, mierzalnych umiejętności oraz narzędzi 
 

0 punktów  

 

 

Preliminarz kosztów 
 

 

Opis kryterium  Liczba punktów  

Preliminarz jest przejrzysty, koszty realne, kategorie zawarte w prelimi-
narzu odnoszą się w pełni do potrzeb związanych z uczestnictwem w 
przedsięwzięciu.  

12-9 punktów  

Preliminarz w większości jest przejrzysty, koszty realne, jedna lub dwie 
kategorie zawarte w preliminarzu nie odnoszą się do potrzeb związanych 
z uczestnictwem w przedsięwzięciu. 

8-5 punktów  

Preliminarz jest nieprzejrzysty, większość kategorii zawartych w prelimi-
narzu nie odnosi się do potrzeb związanych z uczestnictwem w przedsię-
wzięciu. 

4-1 punktów  

Preliminarz jest nieprzejrzysty, żadna z kategorii nie odnosi się do  po-
trzeb związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu. 

0 punktów  


