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AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz dobra wspólnego. 

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:
Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, 

Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej,
Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 

Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy
i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty 
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. 

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo,
szkolenia, animację i granty. Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan. 

I. ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU 

F u n d u s z  A K U M U L A T O R  S P O Ł E C Z N Y  jest wspó łfinansówany przez 

Naródówy Instytut Wólnós ci - Centrum Rózwóju Spółeczen stwa Obywatelskiegó

ze s ródkó w Prógramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wszystkie  prójekty  realizówane  dzięki  dótacjóm  muszą  pós rednió  zmierzac  dó  ósiągnięcia  celu  głó wnegó
i celó w szczegó łówych Prógramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 tj.:

Cel głó wny: zwiększenie zaangaz9ówania óbywateli i órganizacji pózarządówych w z9ycie publiczne.

Cele szczegó łówe:
1. Zwiększenie liczby inicjatyw óddólnych.
2. Wzróst  liczby  óbywateli  angaz9ujących  się  w  działania  órganizacji  pózarządówych  i  inicjatywy

lókalne.
3. Wzróst partycypacji óbywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmócnienie pótencjału III sektóra.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie: mini-grant do 500 zł lub grant do 2000 zł,  
na działania ze sfer pożytku publicznego.
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Dofinansowanie  można przeznaczyć  tylko  i  wyłącznie  na  realizację  projektów na obszarze Słupska  
i/lub na rzecz jego mieszkańców!

Dófinansówanie móz9na przeznaczyc  na:
realizację działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze:

1) pómócy spółecznej, w tym pómócy ródzinóm i ósóbóm w trudnej sytuacji z9yciówej óraz wyró wnywania szans
tych ródzin i ósó b; 
1a) wspierania ródziny i systemu pieczy zastępczej; 
1b) udzielania nieódpłatnej pómócy prawnej óraz zwiększania s wiadómós ci prawnej spółeczen stwa; 
2)  działalnós ci  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawódówej  i  spółecznej  ósó b  zagróz9ónych  wykluczeniem
spółecznym; 
3) działalnós ci charytatywnej; 
4) pódtrzymywania i upówszechniania tradycji naródówej, pielęgnówania pólskós ci óraz rózwóju s wiadómós ci
naródówej, óbywatelskiej i kulturówej; 
5) działalnós ci na rzecz mniejszós ci naródówych i etnicznych óraz języka regiónalnegó; 
5a) działalnós ci na rzecz integracji cudzóziemcó w; 
6) óchróny i prómócji zdrówia, w tym działalnós ci leczniczej w rózumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
ó działalnós ci leczniczej (Dz. U. z 2015 r. póz. 618, 788 i 905); 
7) działalnós ci na rzecz ósó b niepełnósprawnych; 
8) prómócji zatrudnienia i aktywizacji zawódówej ósó b pózóstających bez pracy i zagróz9ónych zwólnieniem  
z pracy; 
9) działalnós ci na rzecz ró wnych praw kóbiet i męz9czyzn; 
10) działalnós ci na rzecz ósó b w wieku emerytalnym; 
11) działalnós ci wspómagającej rózwó j góspódarczy, w tym rózwó j przedsiębiórczós ci; 
12)  działalnós ci  wspómagającej  rózwó j  techniki,  wynalazczós ci  i  innówacyjnós ci  óraz  rózpówszechnianie  
i wdraz9anie nówych rózwiązan  technicznych w praktyce góspódarczej; 
13) działalnós ci wspómagającej rózwó j wspó lnót i spółecznós ci lókalnych; 
14) nauki, szkólnictwa wyz9szegó, edukacji, ós wiaty i wychówania; 
15) działalnós ci na rzecz dzieci i młódziez9y, w tym wypóczynku dzieci i młódziez9y; 
16) kultury, sztuki, óchróny dó br kultury i dziedzictwa naródówegó; 
17) wspierania i upówszechniania kultury fizycznej; 
18) ekólógii i óchróny zwierząt óraz óchróny dziedzictwa przyródniczegó; 
19) turystyki i krajóznawstwa; 
20) pórządku i bezpieczen stwa publicznegó; 
21) óbrónnós ci pan stwa i działalnós ci Sił Zbrójnych Rzeczypóspólitej Pólskiej; 
22)  upówszechniania  i  óchróny  wólnós ci  i  praw  człówieka  óraz  swóbó d  óbywatelskich,  a  takz9e  działan 
wspómagających rózwó j demókracji; 
22a) udzielania nieódpłatnegó póradnictwa óbywatelskiegó; 
23) ratównictwa i óchróny ludnós ci; 
24) pómócy ófiaróm katastróf, klęsk z9ywiółówych, kónfliktó w zbrójnych i wójen w kraju i za granicą; 
25) upówszechniania i óchróny praw kónsumentó w; 
26)  działalnós ci  na  rzecz  integracji  európejskiej  óraz  rózwijania  kóntaktó w  i  wspó łpracy  między
spółeczen stwami; 
27) prómócji i órganizacji wólóntariatu; 
28) pómócy Pólónii i Pólakóm za granicą; 
29) działalnós ci na rzecz kómbatantó w i ósó b represjónówanych; 
29a) działalnós c  na rzecz weteranó w i weteranó w pószkódówanych w rózumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. ó weteranach działan  póza granicami pan stwa;
30) prómócji Rzeczypóspólitej Pólskiej za granicą; 
31) działalnós ci  na  rzecz ródziny,  macierzyn stwa,  ródzicielstwa,  upówszechniania i  óchróny praw dziecka;  
32) przeciwdziałania uzalez9nienióm i patólógióm spółecznym; 
33)  działalnós ci  na  rzecz  órganizacji  pózarządówych  óraz  pódmiótó w  wymieniónych  w  art.  3  ust.  3,  
w zakresie ókres lónym w pkt 1–32.
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II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Prógram adresówany jest dó:

o młodych organizacji  pozarządowych pósiadających ósóbówós c  (lub tzw.  ułómną ósóbówós c )  prawną
(wpisanych  dó  KRS  lub  rejestru  prówadzónegó  przez  Staróstwó  Pówiatówe  –  w  przypadku  klubó w
spórtówych  i  stówarzyszen  zwykłych  lub  rejestru  prówadzónegó  przez  Agencje  Restrukturyzacji  
i Módernizacji Rólnictwa – w przypadku kó ł góspódyn  wiejskich) zarejestrówanych nie wczes niej niz9  30
miesięcy temu (liczóne dó dnia złóz9enia wniósku ó dófinansówanie) i któ rych róczny budz9et nie przekracza
25 000 złótych lub będących w trakcie prócesu rejestracji  (tj.  fundacji,  stówarzyszen ,  óddziałó w Caritas
zarejestrówanych  w  KRS,  klubó w  spórtówych  i  stówarzyszen  zwykłych zarejestrówanych  w  ewidencji
Starósty i KGW w rejestrze ARiMR), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji
utworzonych  przez  partie  polityczne,  spółdzielni  socjalnych  i  mieszkaniowych,  stowarzyszeń
samorządów  lokalnych,  Lokalnych  Grup  Działania  i  Lokalnych  Grup  Rybackich,  Lokalnych
Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej
Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy 
o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji!

o grup nieformalnych  (tutaj:  takz9e  óddziały terenówe  órganizacji  niepósiadające  ósóbówós ci  prawnej),  
w  tym  grup  samopomocowych,  w  których  imieniu  wniosek  złoży  organizacja  pozarządowa  
(jak  wyz9ej,  z  dópuszczeniem  órganizacji  działających  dłuz9ej  niz9  30  miesięcy  óraz  tych,  któ rych  róczny
budz9et przekracza 25 tys. zł).  Grupa niefórmalna tó minimum 3 ósóby realizujące lub chcące realizówac 
wspó lnie  działania  w  sferze  póz9ytku  publicznegó,  a  nie  pósiadające  ósóbówós ci  prawnej.  
Grupa samópómócówa tó grupa niefórmalna działająca głó wnie na rzecz swóich człónkó w óraz własnegó
ótóczenia.

o grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać także organizacje i grupy młodzieżowe (np. drużyny harcerskie,
koła zainteresowań, grupy składające się z wolontariuszy, uczniów czy studentów)!

Pódmióty niewymienióne pówyz9ej nie mógą składac  wnióskó w dó kónkursu !

Dó kónkursu móz9na złóz9yc  maksymalnie 1 wniósek. Limit 1 wniósku nie dótyczy sytuacji, kiedy órganizacja
„udziela ósóbówós ci prawnej” kilku grupóm niefórmalnym bądz  sama wnióskuje i jednóczes nie występuje jakó
patrón grupy niefórmalnej!

UWAGA: Jeżeli organizacja lub grupa otrzymała już w 2020 roku dofinansowanie w ramach Funduszu
AKUMULATOR SPOŁECZNY, nie może brać udziału w dodatkowym konkursie!

O ile tó móz9 liwe, zachęcamy grupy niefórmalne dó nawiązania wspó łpracy z órganizacją pózarządówą, celem
złóz9enia  wniósku  aplikacyjnegó  dó  kónkursu.  W  sytuacji,  gdy  w  najbliz9szym  ótóczeniu  nie  ma  z9adnej
órganizacji, któ ra mógłaby „uz9yczyc  ósóbówós ci prawnej”, grupa móz9e samódzielnie zwró cic  się z wnióskiem
dó  włas ciwegó  Operatóra  (lista  pódmiótó w  znajduje  się  w  częs ci  VI  niniejszegó  Regulaminu),  jednakz9e
wczes niej pówinna z nim ten fakt skónsultówac .

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje oraz grupy, które mają siedzibę na terenie województwa
pomorskiego oraz planują prowadzić działania na obszarze Słupska i/lub na rzecz jego mieszkańców!
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III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Z ótrzymanegó wsparcia móz9na finansówac  kószty słuz9ące ósiągnięciu zakładanych we wniósku celó w, np.:

o zakup materiałó w biurówych, artykułó w plastycznych i innych materiałó w, np. dó zajęc  i warsztató w,

o kószty  kóórdynacji  i  zarządzania  prójektem  (maks.  20%  kwóty  dótacji  na  kószty  administracyjne,  
w tym dó 10% na kószty rózliczenia prójektu),

o kószty pódró z9y krajówych i zagranicznych,

o wynagródzenia specjalistó w, hónóraria,

o wynajem sal, sprzętu, nagłós nienia, transpórtu,

o kószty druku óraz prómócji,

o zakup elementó w wypósaz9enia i sprzętu, jez9eli jest tó merytórycznie uzasadnióne.

UWAGA: maks. 40% kwóty dótacji móz9na przeznaczyc  na rózwó j młódej órganizacji pózarządówej, np.:

o zakup sprzętu biurówegó, sprzętu związanegó z óbszarem działan  órganizacji,
o zakup  óprógramówania  kómputerówegó,  óprógramówania  księgówegó,  zakup  aplikacji  i  sprzętu  

dó kómunikacji i pracy zdalnej óraz działania órganizacji ón-line,
o adaptację  lókalu  (któ ry  órganizacja  ma  prawó  wykórzystywac  dla  swójej  działalnós ci  przez  ókres  

có najmniej 6 miesięcy pó zakón czeniu prójektu),
o pódniesienie kwalifikacji pracównikó w lub wólóntariuszy,
o częs ciówe finansówanie kósztó w ósóbówych związanych z óbsługą prawną lub infórmatyczną,
o pószerzenie zakresu s wiadczónych usług,
o pómóc w ópracówaniu merytórycznych planó w rózwóju (w tym ró wniez9  związanych z przyznaną dótacją 

–  maks. 10% kwóty dótacji) na ókres có najmniej 12 miesięcy.

Z ótrzymanegó wsparcia nie móz9na finansówac :

o udzielania póz9yczek,

o przedsięwzięc , któ re zóstały juz9  zrealizówane,

o celó w religijnych i pólitycznych óraz uprawiania kultu religijnegó,

o zakupu s ródkó w trwałych i wypósaz9enia, któ ry nie jest merytórycznie uzasadnióny,

o bezpós redniej pómócy finansówej dla ósó b fizycznych,

o inwestycji (np. zakup gruntó w, budówa óbiektó w przemysłówych, óczyszczalni s ciekó w itp.), 

o pódatku ód tówaró w i usług, jes li istnieje móz9 liwós c  ódzyskania lub ódliczenia tegó pódatku,

o twórzenia kapitału z9elaznegó órganizacji,

o kósztó w pónószónych za granicą,

o kar, grzywien i ódsetek karnych,

o zakupu napójó w alkóhólówych, wyróbó w tytóniówych i innych uz9ywek,

o pódstawówej działalnós ci instytucji publicznych wynikającej z włas ciwych im ustaw, 

o finansówania pódatku dóchódówegó ód ósó b prawnych,

o prówadzenia działalnós ci góspódarczej.

W  ramach  konkursu  nie  można  finansować  zakupu  środków  trwałych,  tj.  produktów  o  wartości
jednostkowej min. 10 000 zł (dot. także opcji współfinansowania wydatków z dotacji i innych źródeł)! 
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Kószty  będą  uznane  za  kwalifikówane  tylkó  wtedy,  gdy  są  bezpós rednió  związane  z  realizówanym
przedsięwzięciem i są niezbędne dó jegó realizacji óraz są racjónalnie skalkulówane w óparciu ó ceny rynkówe.
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IV. SPOSÓB WYŁANIANIA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

Operatórzy dókónają óceny fórmalnej w óparciu ó następujące kryteria:

1. wniósek zóstał złóz9óny w trakcie kónkursu, tj.  od 2 do 11 października 2020, w generatórze wnióskó w
Funduszu  AKUMULATOR  SPOŁECZNY  na  www.witkac.pl i  jest  kómpletny  (tzn.  zawiera  ódpówiedzi  
na wszystkie pytania).

UWAGA:  istnieje  ópcja  wnióskówania  póprzez  przesłanie  filmu  maks.  5-minutówegó,  jakó  załącznika  
dó fórmularza  w  systemie ón-line  www.witkac.pl (w takim przypadku nalez9y  wypełnic  I,  III  i  IV częs c 
wniósku óraz wpisac  tytuł prójektu, ókres i miejsce realizacji w częs ci II; ópis przedsięwzięcia pówinien
znalez c  się w nagraniu wideó.

Móz9 liwe  jest  tez9  pódanie  linku  dó  filmiku  nagranegó  przez  grupę/órganizację  i  ópublikówanegó  
w Internecie,  np.  na pórtalu YóuTube – wó wczas nie załącza się z9adnych plikó w,  a ódnós nik dó stróny
umieszcza się w częs ci II fórmularza). 

Wniósek  w  fórmie  kró tkiegó  filmu  pódlega  takim  samym  zasadóm  óceny,  jak  pózóstałe  aplikacje.

2. wniósek  jest  złóz9óny  przez  órganizację  lub  grupę  uprawnióną  dó  udziału  w  kónkursie,  
zgódnie z wytycznymi przedstawiónymi w częs ci II Regulaminu.

3. harmónógram prójektu jest przewidziany na ókres między 15 października a 15 listopada 2020 r.

4. przedstawióny we wniósku budz9et jest prawidłówó wypełnióny (nie zawiera błędó w rachunkówych).

5. kwóta wnióskówanegó wsparcia finansówegó nie przekracza  2.000  złótych (w przypadku mini-grantó w  
– kwóta wnióskówanegó wsparcia finansówegó nie przekracza 500 złótych).

6. s ródki  z  wnióskówanegó  wsparcia  finansówegó  nie  zóstały  zaplanówane  na  zakup  s ródkó w  trwałych  
(tj. próduktó w ó wartós ci jednóstkówej minimum 10 000 zł).

7. w ramach składanej óferty nie przewiduje się póbierania ópłat ód uczestnikó w działan  prójektówych.

Wnióski, któ re spełnią wszystkie pówyz9sze wymagania fórmalne, zóstaną przekazane dó óceny merytórycznej
kómisji grantówej pówółanej przez lókalnegó Operatóra Funduszu.

W skład Kómisji wchódzą przedstawiciele Operatóra (ósóby nie kónsultujące wnióskó w), lókalne autórytety  
i eksperci, w tym m.in. dóradcy ds. NGO i trenerzy, ósóby zajmujące się animacją spółeczną óraz przedstawiciele
pódmiótó w wspó łfinansujących kónkurs.

Wnióski  ócenióne  pózytywnie  (minimum  50%  maksymalnej  liczby  punktó w)  przejdą  dó  drugiegó  etapu,  
któ ry  będzie  pólegał  na  5-minutówym  spótkaniu ón-line  kómisji  z  przedstawicielami  órganizacji  lub  grupy
(fórma  spótkania  dó  ustalenia  z  lókalnym  Operatórem).  Drugi  etap  będzie  przeprówadzóny  
13-14 paz dziernika 2020. 

Spótkania ón-line kómisji nie dótyczą órganizacji i grup ubiegających się ó dófinansówanie dó 500 zł.

UWAGA: Brak półączenia z kómisją (w jakiejkólwiek fórmie) móz9e skutkówac  nie rekómendówaniem wniósku 
dó dófinansówania!
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Komisje wybiorą te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1. Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu:  
a) jasnó ókres lóny/a próblem/pótrzeba/pómysł,   waz9ny/a dla spółecznós ci  i/lub grupy, któ rej zaspókójenie
słuz9y dóbru wspó lnemu; 
b) wyczerpujący ópis grup adresató w inicjatywy/ prójektu 
c)  dókładny  ópis  atrakcyjnych  i  adekwatnych  dó  próblemu/pótrzeb/pómysłu  działan  prójektówych  
óraz póprawnie ułóz9óny harmónógram – realnós c  jegó realizacji w przewidzianym czasie;
d) ópisane rezultaty prójektu – realne, mierzalne, ókres lóne ilós ciówó – i ich trwałós c ;
 

2) Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań i promocja projektu: 
a) infórmacja  ó spósóbie  i  skali  zaangaz9ówania  mieszkan có w óraz partneró w fórmalnych i  niefórmalnych  
(np. innych órganizacji, samórządu lókalnegó, grup niefórmalnych, wólóntariuszy/ek), 
b)  infórmacja  ó  spósóbie  prómówania  prójektu  (np.  plakaty,  infórmacje  w  lókalnych  mediach,  pórtale
spółecznós ciówe, itp.) – jez9eli dótyczy
c) infórmacja ó kóntynuówaniu działan  prójektówych i spósóbie ich kóntynuówania
 

3) Budżet projektu:
a) realnós c  kósztó w i ich zasadnós c 
b) póprawna kalkulacja wydatkó w
c) dódatkówó zaangaz9ówane zasóby własne i/lub partneró w.

Dódatkówó premiówane będą inicjatywy związane   z szerókó rózumianą     eliminacją     negatywnych skutkó w  
epidemii kórónawirusa.

Komisje  mają  prawo  przyznać  wsparcie  w  pełnej  lub  niepełnej  kwocie  wnioskowanej.  Operatorzy
Funduszu  zgodnie  z  decyzjami  komisji  grantowych  będą  przedstawiać  organizacjom  i  grupom  
do akceptacji proponowane wartości dofinansowania projektów.

Decyzje  Komisji  grantowych  są  ostateczne  i  nie  ma  możliwości  odwołania  się  od  ich  postanowień!

UMOWY Z REALIZATORAMI PROJEKTÓW

Przyznane  dótacje  są  przekazywane  na  kóntó  bankówe  órganizacji  pó  pódpisaniu  umówy  
ó dófinansówanie. W przypadku przyznania dófinansówania grupie niefórmalnej – występującej z wnióskiem
samódzielnie  –  kwestie,  dótyczące  pókrycia  kósztó w  ujętych  w  budz9ecie  prójektu,  prócedury  rózliczania  
óraz  praw  własnós ci,  będzie  regulówac  umówa  ó  wspó łpracy  zawarta  pómiędzy  włas ciwym  Operatórem  
a grupą niefórmalną. 

Przed  pódpisaniem  umówy  wnióskódawcy  pósiadający  ósóbówós c  prawną,  któ rzy  ótrzymali  pózytywną
rekómendację  kómisji  grantówych  na  prós bę  Operatóró w  będą  zóbówiązani  dó  przedstawienia  
dó wglądu dókumentu pótwierdzającegó pósiadanie  ósóbówós ci  prawnej  lub stósównegó pełnómócnictwa  
ód  órganu,  któ remu  pódlega,  dó  samódzielnegó  zaciągania  zóbówiązan  óraz  prówadzenia  działan 
zaplanówanych w ramach prójektu.

W przypadku, gdy prójekt realizówany będzie przez grupę niefórmalną pód patrónatem órganizacji (zgódnie  
z  punktem  II  pódpunkt  2  niniejszegó  Regulaminu),  pódpisana  zóstanie  tró jstrónna  umówa  dótacji:  
Operatór z pódmiótem „udzielającym ósóbówós ci prawnej” óraz przedstawicielami grupy niefórmalnej.
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PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Łączna  pula  przeznaczóna  na  dófinansówanie  prójektó w  w ramach  dódatkówegó  kónkursu  w 2020 róku  
na inicjatywy na óbszarze i/lub na rzecz mieszkan có w Słupska wynósi có najmniej 4 850 zł.

V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać od 2 do 11 października 2020 r.
poprzez generator on-line dostępny na stronie www.witkac.pl.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi do 13 października 2020 r.,
a drugiego etapu i całego konkursu do 14 października 2020 r. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dódatkówe  infórmacje  na  temat  kónkursu  grantówegó,  realizówanegó  w  ramach  Funduszu  AKUMULATOR
SPOŁECZNY, móz9na uzyskac  w biurze lókalnegó Operatóra:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich – Słupsk
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, ció@ció.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku nie są wymagane żadne załączniki! 

Nie dótyczy tó jednak sytuacji, kiedy órganizacja lub grupa wnióskuje ó dófinansówanie za pómócą kró tkiegó
filmu – wó wczas zamiast wypełniac  wszystkie częs ci wniósku załącza maks. 5-minutówy film, w któ rym zawiera
się ópis pómysłu-prójektu. 
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VIII. FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanówi jegó integralną częs c !

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków 
o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2020 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY:

1. Czym jest grupa nieformalna?

- Grupa niefórmalna tó minimum 3 ósóby realizujące lub chcące realizówac  wspó lnie działania w sferze
póz9ytku  publicznegó a  nie  pósiadające  ósóbówós ci  prawnej.  Przykładami  takich grup  są  Rady sółeckie,
Kóła Góspódyn  Wiejskich, kó łka zainteresówan  i druz9yny harcerskie. W przypadku grup niefórmalnych nie
jest wymagane wczes niejsze dós wiadczenie - grupy mógą się órganizówac  na pótrzeby realizacji prójektu.

2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?

- Tak. We wniósku jednak trzeba wskazac  pełnóletniegó ópiekuna/lidera grupy.

3. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa nieformalna?

- Grupy niefórmalne, tak jak i młóde órganizacje, mógą ubiegac  się ó dófinansówanie dó 5 000 zł.

4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?

-  Tak.  We  wniósku  w  miejsce  numeru  KRS  nalez9 y  wpisac  zera,  jez9 eli  órganizacja  nie  pósiada  jeszcze
wszystkich danych rejestracyjnych. Jez9 eli prójekt ótrzyma dótację, móz9 liwa będzie ich aktualizacja.

5. Kiedy Koło Gospodyń Wiejskich jest młodą organizacją pozarządową?

KGW jest  młódą órganizacją jes li  jegó rejestracja miała miejsce nie dawniej  niz9  30 miesięcy temu (liczóne  
dó dnia złóz9enia wniósku ó dófinansówanie). W przypadku figurówania zaró wnó w KRS jak i wykazie ARiMR
wiąz9ąca jest wczes niejsza data załóz9enia pódmiótu, widniejąca w dókumentach sądówych.

6. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?

-  Nie.  Jedna  grupa  inicjatywna  móz9e  złóz9yc  maksymalnie  jeden  wniósek  ó  dófinansówanie  w  danym
kónkursie grantówym.

7. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

- Nie.  Jedna órganizacja móz9e złóz9yc  maksymalnie jeden wniósek ó dófinansówanie w danym kónkursie
grantówym.  Limit  ten  nie  dótyczy  sytuacji,  kiedy  pódmiót  „udziela  ósóbówós ci  prawnej”  grupie
niefórmalnej,  czyli  występuje  jakó  wnióskódawca–patrón  minimum  3  ósó b  będących  pómysłódawcami
inicjatywy.

8. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?

-  Tak.  Organizacja  móz9e  udzielic  wsparcia  kilku  prójektóm  grup  niefórmalnych.  Jez9 eli  sytuacja  dótyczy
młódej órganizacji (w rózumieniu Regulaminu), tó taki pódmiót móz9e ubiegac  się ó dófinansówanie swójej
inicjatywy óraz występówac  jakó wnióskódawca-patrón grup/y niefórmalnych/ej.

9. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?

-  Wnióskódawcą-patrónem  grup  niefórmalnych  mógą  byc :  órganizacje  pózarządówe  pósiadające
ósóbówós c  prawną lub będące w trakcie prócesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu pan stwa i ich
óddziałó w,  fundacji  utwórzónych  przez  partie  pólityczne,  spó łdzielni  sócjalnych  i  mieszkaniówych,
stówarzyszen  samórządó w lókalnych, LGD i LGR, LOT óraz związkó w stówarzyszen .
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Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest realizowany przez Fundację Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, 
Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalną Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,

 Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Edukacji i Działań Społecznych, 
Fundację Strefa Mocy oraz Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

10.  Co  oznacza,  że  maks.  40%  kwoty  dotacji  można  przeznaczyć  na  rozwój  młodej  organizacji
pozarządowej?

-  Młóda  órganizacja  pózarządówa  móz9e  częs c  dófinansówania  (maks.  40%)  przeznaczyc  na  wydatki  inne  
niz9  związane z realizacją prójektu, a słuz9ące rózwójówi instytucjónalnemu.

11. Co można kupić w ramach wydatków na rozwój młodej organizacji pozarządowej?

- Wydatki na rózwó j  nie są s cis le ókres lóne. Wszystkó zalez9 y ód pótrzeb samegó pódmiótu – tegó có jest
pótrzebne dó prówadzenia i rózwóju działalnós ci. Mógą tó byc  m.in. zakupy sprzętó w czy óprógramówania
kómputerówegó, specjalistycznegó wypósaz9 enia, materiałó w prómócyjnych lub szkólen  kadry órganizacji
(w tym jej wólóntariuszy). Ze s ródkó w dótacji móz9 na np. kupic  dóstęp dó narzędzi ón-line ułatwiających
kómunikację i pracę zdalną óraz prówadzenie działan  statutówych za pós rednictwem internetu.

12. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?

-  Drugi  etap  óceny  merytórycznej  tó spótkania  ón-line kómisji  z  przedstawicielami órganizacji  lub grupy,
ubiegającej  się  ó  dófinansówanie  prójektu.  We  wspó łpracy  z  lókalnym  Operatórem  ustalana  jest  fórma
kilkuminutówegó  półączenia,  np.  telefónicznegó,  Skype  czy  Messenger.  Wnióskódawcy  mają  wó wczas
móz9 liwós c  dóprecyzówania  swóich  pómysłó w  i  ódpówiedzenia  na  ewentualne  pytania  ód  óceniających.  
Pó spótkaniach kómisja przeprówadza autóweryfikację kart óceny merytórycznej  i  móz9e zmienic  przyznaną
wczes niej liczbę punktó w.

13. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?

-  Nie.  Nabó r  wnióskó w  ódbywa  się  wyłącznie  za  pós rednictwem  systemu  ón-line  (www.witkac.pl  ).
Wnióskódawcy  wypełniają  fórmularze  w  generatórze  i  za  jegó  pós rednictwem  składają  óferty  
dó  Operatóró w  (przycisk  „Złó z9  ófertę”).  Jez9 eli  grupa/órganizacja  ma  próblemy  z  óbsługą  systemu,
kómputera czy dóstępem dó Internetu, zachęcamy dó kóntaktu z Operatórami, któ rzy za pós rednictwem
animatóró w  pómógą  w  wypełnieniu  i  złóz9 eniu  aplikacji.  UWAGA:  Fórmularzy  nie  nalez9 y  drukówac  
i  przesyłac  dó  Operatóró w!  Jez9 eli  wniósek  ótrzyma  dófinansówanie,  będzie  załącznikiem  dó  umówy
wsparcia finansówegó i razem z nią zóstanie pódpisany.

14. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?

-  Wnióski,  któ re  zóstaną wybrane dó wsparcia,  ótrzymają dófinansówanie przed rózpóczęciem działan .  
Z  wnióskódawcami  zóstaną  pódpisane  umówy,  na  pódstawie  któ rych  Operatórzy  przekaz9 ą  s ródki  
na realizację inicjatyw. Grupy i  órganizacje zóbówiązane będą dó dókumentówania wydatkó w w póstaci
faktur VAT, rachunkó w dó umó w ó dziełó/zlecenie, umó w kupna-sprzedaz9 y, fórmularzy delegacji itp.

15. Jak rozliczane są projekty?

- W ciągu 14 dni pó zakón czeniu prójektu kaz9da órganizacja lub grupa, któ ra ótrzymała dófinansówanie,
składa za  pós rednictwem systemu ón-line (www.witkac.pl  )  kró tki  rapórt  kón cówy z  przeprówadzónych
działan  i póniesiónych wydatkó w. UWAGA: Dótacja zóstanie uznana za rózliczóną, jez9 eli działania zóstały
zrealizówane, a pózióm ósiągniętych rezultató w wynósi có najmniej 80%.

www.akumulatorspoleczny.pl 
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