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SŁOWNICZEK 
 

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedziba w Słupcy, ul. Poznańska 

20, 62-400 Słupca, NIP 667175335, REGON 300943790, KRS 0000310950. 

Wnioskodawca – podmiot uprawniony, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, do 
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Granty SUN 2015”. 
 
Realizator – podmiot, któremu przyznano dofinansowanie w ramach Programu „Granty SUN 
2015”.   
 
I. CELE KONKURSU  

 
Celem konkursu jest rozwój inicjatyw oddolnych na terenie działania Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”, tj. na terenie gmin: Lądek, Słupca, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Ostrowite 

oraz na terenie gminy miejskiej Słupca. 

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? 
 
Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.: 

 osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 

 stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnia socjalna; 

 spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 
Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terenie jednej z gmina należących do 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” tj. gmin: Lądek, Ostrowite, Słupca, Strzałkowo, 
Zagórów, Powidz lub na terenie gminy miejskiej Słupca. 
 
III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW  
 
Projekty można realizować w okresie od 10-08-2015 r. do 30-09-2015 r. Okres realizacji 
projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej 
niż 30 dni i dłużej niż wskazany czas realizacji.  
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IV. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 
 
IV.1. WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA DOTACJI 

 

Na konkurs przeznacza się kwotę 13 000,00zł. 

Grant na projekt nie może przekraczać kwoty 5 000 zł.  
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 1 200 zł.  
 
Dotacja musi być wykorzystana w okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia 
wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu. 
 
Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Realizatora. Zakupione w ramach dotacji rzeczy nie mogą być wykorzystywane na cele 
inne niż mieszczące się w sferze pożytku publicznego, w szczególności nie mogą być 
wykorzystane na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na prywatny użytek 
przedstawicieli, członków, pracowników, współpracowników Realizatora.  
 
IV.2. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH 

 

1. Wnioskodawca wnosi wkład finansowy lub niefinansowy w wysokości min 10% 

całkowitych kosztów projektu. 

2. Wkładem niefinansowym może być usługa (lub wynajem wg cen wynajmującego 

(załączamy cennik) lub praca własna (liczymy 20 zł za 1 godz.). 

3. Do realizacji wkładu niefinansowego załączamy kartę rozliczenia udostępnioną przez 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

 
IV.3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

 
Wydatki w ramach dotacji są kwalifikowalne, jeżeli są: 

 niezbędne dla realizacji projektu, 

 racjonalne i efektywne,  

 zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,  

 udokumentowane,  

 zostały przewidziane w budżecie projektu,  

 zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 
W ramach Konkursu  dotacyjnego niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli 
zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, 
zarówno krajowych jak i wspólnotowych oraz ze środków zagranicznych. 
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Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie: 

 koszty wynikające ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie), 

 koszty administrowania projektem (koszty pośrednie). 

 
W ramach kosztów wynikających ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie) kwalifikowalne 
są wydatki związane z zaplanowanymi działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla 
uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, 
nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów.  
 
W ramach omawianej kategorii kosztów możliwe jest także sfinansowanie nagród rzeczowych 
dla uczestników,  o ile spełnione zostaną następujące warunki: 

 Nagrody muszą dotyczyć konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa 

lub sportu – nagrody w innych obszarach tematycznych są niekwalifikowalne! 

 Wartość jednostkowa nagrody dla jednej osoby nie może przekraczać 100 zł – nagrody 

wyższe są niekwalifikowalne! 

 Nagrody nie mają charakteru pieniężnego. 

Omawiane warunki muszą zostać spełnione łącznie.  
 
W ramach kosztów administrowania projektem (koszty pośrednie) kwalifikowalne są wydatki 
związane z obsługą realizacji projektu. Możliwe jest tu ponoszenie wydatków związanych 
z koordynacją, księgowością, rozliczaniem, zakupem materiałów biurowych, opłatami za 
telefon, opłatami pocztowymi, kosztami utrzymania pomieszczeń itp. Koszty te muszą 
spełniać ogólne, wymienione powyżej warunki kwalifikowalności. Koszty pośrednie 
pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% kwoty przyznanej dotacji.  
 
W przypadku finansowania z dotacji kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu 
w pomieszczeniach lub na terenie otwartym, wydatki te są kwalifikowalne pod warunkiem, że 
Realizator przedstawi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokument wystawiony 
przez osobę dysponującą lokalem lub terenem dotyczący zgody  na wykonanie 
zaplanowanych w projekcie prac. 
 
W przypadku gdy Realizator nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie 
zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto. Aktem 
prawnym, w oparciu  o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 . Nr 177, poz. 1054, 
z późn. zm.). 
 
Rzeczy związane z realizacją projektu zakupione z dotacji nie mogą zostać zbyte przez 
Realizatora przez okres 5 lat od daty ich zakupu. 
 
Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Realizatora 
powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki 
podlegają zwrotowi w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.  
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IV.4. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 

 

Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą wydatki nieodnoszące się 
jednoznacznie do projektu,  w tym m. in.: 

 poniesione po lub przed terminem realizacji projektu; 

 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 

1054 z późn. zm.); 

 zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 

 zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości Dz. U. z 2013r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d 

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. 

U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);  

 amortyzacja; 

 leasing; 

 rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  

 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  

 koszty kar i grzywien; 

 koszty procesów sądowych; 

 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób 

zajmujących się realizacją projektu; 

 koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); 

 zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

 podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie 

 o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); 

 koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób 

podróży służbowych, 

 
Niekwalifikowalne jest także finansowanie: 

 nagród dla uczestników projektu, poza nagrodami w konkursach z dziedziny nauki, 

kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, o ile wartość jednostkowa nagrody nie 

przekracza kwoty 100 zł, 

 nagród pieniężnych dla uczestników projektu, 

 działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu, 
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 działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego 

lub posługi kapłańskiej, 

 działań o charakterze politycznym, 

 działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej, 

 działalności gospodarczej Realizatora, 

 działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator, 

 

IV.5. WYKORZYSTANIE RZECZY ZAKUPIONYCH W RAMACH DOTACJI PO ZAKOŃCZENIU 

REALIZACJI PROJEKTU 

 
Realizator zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją projektu rzeczy 
zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia 
dokonania ich zakupu. 
 
Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Realizatora. Zakupione w ramach dotacji rzeczy nie mogą być wykorzystywane na cele 
inne niż mieszczące się w sferze pożytku publicznego, w szczególności nie mogą być 
wykorzystywane na działalność gospodarczą oraz na prywatny użytek przedstawicieli, 
członków, pracowników, współpracowników Realizatora. 
 
V. JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI? 
 
V.1. OGŁOSZENIE KONKURSU  

 
Termin realizacji zadania: 10 sierpnia – 30 września 2015 r. 

1. Ogłoszenie konkursu: 20 lipca 2015r 

2. Składanie wniosków: od 20 do 31 lipca 2015 r. (decyduje data wpływy wniosku) 

3. Ocena formalna wniosków  -  do 05 sierpnia 2015 r. 

4. Ocena merytoryczna: do 07 sierpnia 2015 r.  

5. Zatwierdzenie listy rankingowej: do 10 sierpnia 2015 r.  

6. Podpisanie umów: 11 sierpnia 2015 r. 

V.2. ZŁOŻENIE WNIOSKU 

 
Konkurs obsługuje biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, mieszczące się w Słupcy przy 
ul. Dworcowej 62, 62-400 Słupca.  
 
Wnioski składane są w wersji papierowej (word). Wzór wniosku dostępny na stronie 
www.unianadwarcianska.pl, pod ogłoszeniem o konkursie.  
 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
konkursowym tj. do dnia 31 lipca 2015 do godziny 15:00. do biura Stowarzyszenia:  
 

http://www.unianadwarcianska.pl/
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Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
ul. Dworcowa 62, pok. Nr 5 

62-400 Słupca 
 

V.3. PODPISY POD WNIOSKIEM 

 
Na etapie wypełniania wniosku należy komputerowo lub czytelnie ręcznie wpisać imiona 
i nazwiska uprawnionych do reprezentowania osób, które podpiszą wniosek.  
Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych.  

 
VI. CO JEST OCENIANE WE WNIOSKACH? – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 
 
W ramach konkursu grantowego będą stosowane następujące rodzaje kryteriów 
dokonywania wyboru projektów: 

a) Formalne 

b) Merytoryczne 

 
VI.1. KRYTERIA FORMALNE 

 
Obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich projektów. Kryteria te 
dotyczą zagadnień związanych z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami 
przyjętymi dla konkursu. 
 

Kryteria formalne obowiązujące w konkursie grantowym Tak Nie 

1. Czy wniosek został złożony w terminie?   

2. Czy wniosek jest złożony przez podmiot uprawniony do udziału 
w konkursie? 

  

3. Czy okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami Regulaminu?   

4. Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna z Regulaminem?   

6. Czy wniosek oraz załączniki zostały podpisane przez uprawnione do tego 
osoby? 

  

 
VI.2. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

W trakcie oceny merytorycznej brane będą pod uwagę następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium Maksymalna 
liczba 
punktów do 
zdobycia 

1. TRAFNOŚĆ PROJEKTU: W jakim stopniu projekt odpowiada na realną, 
jasno zdefiniowaną potrzebę? 

11 

2. SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ: Czy planowane działania są zgodne 
z celami projektu, potrzebami grupy docelowej i uzasadnieniem potrzeby 

11 
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realizacji projektu,  a także czy mają szanse być zrealizowane w 
zaplanowanym czasie? 

3. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE: W jakim stopniu projekt włączy do 
współpracy wolontariuszy i będzie wykorzystywał zasoby lokalnego 
środowiska.  

6 

4. SKUTECZNOŚĆ: Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w 
ramach realizacji projektu? 

11 

5.  RACJONALNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW: Czy nakłady (finansowe, 
rzeczowe, osobowe) zostały zaplanowane poprawnie oraz czy są 
adekwatne do zaplanowanych rezultatów? 

11 

 
 
VII. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOTACJI. 
 
VII.1. OCENA FORMALNA 

 
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione 
w tabeli Kryteria formalne…, w punkcie VI.1. Regulaminu. 
  
Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji wniosku, a także na 
etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznej wersji wniosku 
i podpisywania umowy. 
 
Negatywna ocena w którymkolwiek z tych kryteriów będzie skutkowała odrzuceniem 
wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień. Projekt nie będzie kierowany do dalszej 
oceny. 

 
Oceny formalnej dokonują pracownicy biura Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 
 
VII.2. OCENA MERYTORYCZNA 

 
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków powołaną przez 

Zarząd Stowarzyszenia. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Stowarzyszenia, 

członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz. Każdy członek komisji podpisuję deklarację 

zapewniającą bezstronność.  W ramach oceny eksperci weryfikują, czy wniosek spełnia 

kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Przy ocenie merytorycznej w szczególności brane 

będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie VI.2. Regulaminu. 

  

Eksperci dokonują oceny merytorycznej na podstawie wytycznych zawartych w karcie oceny 
merytorycznej. Swoją ocenę eksperci przedstawiają na piśmie, w oparciu o system punktów 
przyporządkowanych poszczególnym kryteriom wraz z uzasadnieniem oceny.  
 
Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać ekspert wynosi 50. Pozytywna ocena 
merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi co najmniej 25 punktów. Negatywna 
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ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi mniej niż 25 punktów. 
  
Wniosek zostaje oceniony pozytywnie, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) Wniosek został oceniony pozytywnie, tzn. otrzymał co najmniej 50 punktów. 

2) Wniosek uzyskał minimalne liczby punktów w każdym z kryteriów oceny 

wymienionym w punkcie VI.2. Regulaminu.  

Wniosek zostaje oceniony negatywnie, jeśli wystąpiła jedna z poniższych sytuacji: 
1) Wniosek został oceniony negatywnie negatywnie, tzn. otrzymał mniej niż 25 punktów. 

2) Wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów w którymkolwiek z kryteriów oceny 

wymienionym w punkcie VI.2. Regulaminu.  

 
VII.3. FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH 

 
1) Komisja Oceny Wniosków  na podstawie kart oceny merytorycznej wypełnionych przez 

ekspertów, ustala wstępną listę rankingową projektów przeznaczonych do 

dofinansowania. Znajdują się na niej wszystkie wnioski ocenione merytorycznie.  

Lista zawiera następujące informacje: 
1. numer wniosku; 

2. nazwa Wnioskodawcy/Realizatora; 

3. tytuł projektu; 

4. kwota dotacji. 

 
2) Następnie na wspólnym posiedzeniu Komisji zostaną ostatecznie zatwierdzone listy 

rankingowe przez Zarząd Stowarzyszenia.   

3) Po zatwierdzeniu wyników następuje ogłoszenie wyników konkursu. Listy projektów  

przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami są publikowane na 

stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl. 

4) Nie ma możliwości odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których 

sporządzona zostaje lista projektów przeznaczonych do dofinansowania. Komisja Oceny 

Wniosków ma prawo przyznania dotacji w niższej kwocie aniżeli wnioskowana, jeżeli 

uzna, że przedstawione w budżecie kwoty są zawyżone lub zbędne do prawidłowej 

realizacji projektu zgodnie z zapisem IV.1. Regulaminu.   

5) Po ogłoszeniu wyników konkursu, pracownik biura kontaktuje się z Wnioskodawcami w 

celu ewentualnej aktualizacji wniosku o dofinansowanie zgodnie z sugestiami Komisji 

Oceny Wniosków. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, przy użyciu adresu e-mailowego podanego we wniosku o dofinansowanie. 

Po uzgodnieniach Wnioskodawca przesyła zaktualizowaną wersję wniosku o 

dofinansowanie, która stanowić będzie załącznik do umowy. Niezłożenie żądanych 

załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o 

dofinansowanie realizacji projektu ze środków konkursu. 

http://www.unianadwarcianska.pl/
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6) Kwota dotacji przyznana przez Komisję Oceniającą jest kwotą ostateczną i nie może zostać 

zwiększona bez jego zgody. 

7) W przypadku uwolnienia środków wynikającego z:  

 rezygnacji z realizacji działań przez organizację, której projekt otrzymał 

dofinansowanie, 

 rezygnacji z części dofinansowania przez organizację, której projekt otrzymał 

dofinansowanie, 

 oszczędności z pozostałych działań realizowanych przez Stowarzyszenie, 

w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia pozostaje możliwość dofinansowania innego 
projektu, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. Zarząd 
podejmując decyzję w tym zakresie kieruje się kryteriami podanymi w punkcie VII.2. 
Regulaminu. Projekty do dofinansowania dobierane są w kolejności zgodnej z liczbą 
punktów, jakie wniosek otrzymał w trakcie oceny merytorycznej.  

 
VIII. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 
 

VIII.1. ZAWARCIE UMOWY 

 
Umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub 
innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji.  
 
Umowa powinna być podpisana w sposób czytelny lub z pieczątką imienną.  
 
Umowa może nie zostać podpisana z Wnioskodawcą, jeżeli: 

 została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej 

w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie, 

 zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję 

administracyjną, 

 oświadczenie złożone razem z wnioskiem okaże się niezgodne ze stanem faktycznym, 

 Wnioskodawca nie dostarczy dokumentów wymaganych do podpisania umowy 

 w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie, 

 zaistnieją inne przesłanki mające wpływ na możliwość realizacji projektu przez  

Wnioskodawcę. 

Upublicznienie listy rankingowej oznacza, że do złożonych wniosków, umowy i pozostałych 
dokumentów projektowych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.),  z zastrzeżeniem 
wynikającym z art. 5 ust. 2 tejże ustawy, w szczególności ochrony danych osobowych. 
VIII.2. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 

 
Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie 
następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony w terminie określonym w umowie. 
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Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do 
obsługi środków pochodzących z dotacji. 
 
UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego 
oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. 
zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 
 
IX. REALIZACJA PROJEKTU 
 
Realizacja projektu musi być zgodna z wnioskiem o dofinasowanie oraz zapisami umowy 
o dofinansowanie. Wszelkie niejasności będą wyjaśniane pomiędzy Stowarzyszeniem 
a Realizatorem bezpośrednio.  
 
 
IX.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB 

ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

 
W przypadku przetwarzania danych osobowych Realizatorzy zobowiązani są do postępowania 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
IX.2. PROMOCJA PROJEKTÓW 

 
Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, 
ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem 
„Projekt dofinansowany ze środków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska””. Na materiałach 
powinny również zostać umieszczone: logo Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Powinny 
one się znaleźć na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, 
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych 
środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób  zapewniający 
dobrą widoczność. Logotyp Stowarzyszenia zostanie przekazany drogą mailową.  
Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych 
materiałów może skutkować uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych 
materiałów za niekwalifikowane.  
 
 

 

IX.3. DOPUSZCZALNOŚĆ ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW   

 
Realizator powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową i budżetem zawartym we 
wniosku o dofinansowanie stanowiącym  załącznik do umowy. 
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W toku realizacji projektu dopuszcza się bez konieczności powiadamiania Stowarzyszenia - 
wprowadzanie następujących zmian w budżecie : 

a) Dopuszczalne jest przesuwanie środków pomiędzy kategoriami kosztów 

bezpośrednich i pośrednich do wysokości 10% zwiększanej pozycji, o ile przesunięcie 

to nie wpłynie na przekroczenie limitów określonych w części IV Regulaminu. 

b) Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami wewnątrz 

kategorii do 20% zwiększanej pozycji.  

 
Wszelkie zmiany wykraczające poza wyżej opisane wymagają zgody Zarządu Stowarzyszenia 
i zawarcia aneksu do umowy. 
 
IX.4. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY 

 
Zmiany umowy, w tym zmiany wniosku o dofinansowanie poza zmianami wymienionymi 
w punkcie IX.3. Regulaminu, wymagają aneksu do umowy. 
 
Proponowane przez Realizatora zmiany wymagające formy aneksu wymagają pisemnego 
zgłoszenia do biura Stowarzyszenia – nie później niż 15 dni przed końcem realizacji projektu 
i ich akceptacji. Pismo z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Realizatora w tej 
sprawie należy: złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. 
Dworcowa 62. 
 
W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi na pismo 
– pracownik biura Stowarzyszenia skontaktuje się drogą mailową z Realizatorem 
 i poinformuje go o swoim stanowisku w stosunku do proponowanych zmian. Proponowane 
zmiany należy zgłaszać na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
  
Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania aneksu do 
umowy, na etapie przygotowywania sprawozdania (tj. po dacie zakończenia realizacji 
zadania). 
 
IX.5. ZASADY DOKUMENTOWANIA DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH 

 
Realizator zobowiązuje się do dokumentowania realizowanych działań projektowych 
w sposób przejrzysty i czytelny. Dokumentacja powinna w szczególności odzwierciedlać 
wszystkie zrealizowane działania projektowe, wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty.  
 
X. ZASADY ROZLICZANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI 
 
Stowarzyszenie może wezwać Realizatora do złożenia sprawozdania częściowego z  realizacji 
projektu. Realizator jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania w terminie 10 dni od 
dnia doręczenia wezwania. 
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Po zakończeniu projektu realizator składa sprawozdanie na formularzu udostępnionym przez 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” załączając ksero faktur opisanych zgodnie z zasadami 

księgowości i umową wg kosztów całkowitych projektu. Do sprawozdania załącza się zdjęcia 

z realizacji projektu zapisane na nośniku CD/DVD. 

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu powinno zostać sporządzone przez Realizatora 
 i dostarczone do biura Stowarzyszenia, w terminie 10 dni od dnia zakończenia realizacji 
projektu. Przed złożeniem sprawozdania do Stowarzyszenia Realizator zobowiązany jest do 
skonsultowania roboczej wersji tegoż sprawozdania z pracownikiem biura Stowarzyszenia. 
 
Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Realizator jest zobowiązany zwrócić w terminie 10 
dni od dnia zakończenia realizacji projektu na konto bankowe wskazane w umowie. 
 
Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na 
rachunek bankowy wskazany w umowie.  
 
XI. MONITORING I KONTROLA 
 
Realizator zobowiązany jest do: 

 poddania się wizytom monitorującym organizowanym przez Stowarzyszenie, 

 poddania się kontrolom przeprowadzanym przez Stowarzyszenie lub inne uprawnione 

podmioty,  

 stosowania się do zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych wizyt 

monitorujących i kontroli.   

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Zarząd Stowarzyszenie ma możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, 
a także do interpretowania zawartych w nim zapisów. Zmiany i interpretacje będą 
publikowane na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl. Realizatorzy są 
zobowiązani do stosowania się do wymienionych powyżej zmian i interpretacji. 
 
Informacje na temat Regulaminu konkursu można uzyskać kontaktując się z biurem 
Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
ul. Dworcowa 62, pok. Nr 5 

62-400 Słupca 
tel. 63 241 00 73 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 
1. wzór weksla in blano 

2. wzór wniosku o dofinansowanie  

3. wzór karty oceny formalnej 

4. wzór karty oceny merytorycznej 

5. umowa o dofinansowanie  

6. wzór sprawozdania  

http://www.unianadwarcianska.pl/

