Najczęściej zadawane pytania
1. Czy beneficjenci projektu muszą posiadać Kartę Polaka?
Nie, nie ma takiego obowiązku. Projekty muszą byc skierowane do Polaków mieszkających poza
granicami Polski.
2. Kto może składać wnioski w konkursie?
W konkursie mogą uczestniczyć:
- organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje – zarejestrowane w Polsce,
- organizacje pozarządowe polonijne oraz Polaków poza granicami – zarejestrowane poza Polską,
- grupy nieformalne (co najmniej trzy-osobowe) działające samodzielnie,
- grupy nieformalne poprzez Patrona – organizację pozarządową zarejestrowaną w Polsce.
3. W jakim terminie opublikowane zostaną wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 21 czerwca 2021r. na stronie Stowarzyszenia Odra
– Niemen.

4. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu w konkursie?
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 7.000 PLN.
5. Jakie projekty są wyłączone z udziału w konkursie?
Z konkursu są wykluczone projekty, które dotyczą:
- wyłącznie bezpośredniej promocji wnioskodawcy,
- wyłącznie organizacji zbiórek rzeczowych i pieniężnych,
- przeprowadzenia kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod
petycjami do władz centralnych lub samorządowych.
6. Czy organizacja wnioskująca musi wykazać wkład własny w projekcie?
Każda organizacja wnioskująca w konkursie musi wykazać w swoim projekcie/projektach min. 5%
wkładu wlasnego.
7. Ile projektów w konkursie może złożyć jedna organizacja?
Maksymalna liczba projektów składanych przez jedną organizację w konkursie to 3. Lecz łączna
wartość wnioskowanych dotacji nie może przekroczyć 7.000 PLN

8. Jakie są obowiązkowe załączniki do wniosku?
Do wniosku organizacje pozarządowe dołączają odpis z właściwego rejestru, w którym wpisana jest
organizacja.
Grupy nieformalne dołączają oświadczenie zawierające następujące dane wszystkich trzech
członków grupy:
- imiona i nazwiska,
- adresy,
- numery PESEL.
9. Jakie przesunięcia w kosztorysie mogą odbywać się bez aneksowania umowy projektu?
Bez aneksu do umowy można przesunąć wydatki pomiędzy pozycjami budżetu do wysokości 20%
wartości pozycji. Powyżej 20% zmiany wymagają wcześniejszego aneksu do umowy.
10. Czy koszty administracyjne mogą być finansowane z dotacji?
Koszty administracyjne mogą być finansowane z dotacji. Jednak ich wysokość nie może
przekraczać 10% wartości całego projektu dotacyjnego.
11. Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski można składać do 26 maja 2021r., osobiście, jak również za pomocą poczty, a o ich
przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.
12. W jakim terminie mogą byc realizowane projekty zgłoszone do konkursu?
Projekty w konkursie realizowane mogą być w terminie od 21.06.2021 do 31.10.2021.
13. Gdzie mogą być realizowane działania projektowe?
Działania przewidziane w projekcie mogą być realizowane na terenie Polski, lub też w dowolnym
kraju, o ile dotyczą tamtejszej Polonii lub Polaków tam mieszkających.
14. Czy niezbędne jest posiadanie numeru bankowego do realizacji projektu?
Rachunek bankowy jest mile widziany, ułatwi bowiem przekazanie środków finansowych
Beneficjentom projektu. Jednakże jego posiadanie nie jest absolutnie niezbędne. W przypadku
braku rachunku bankowego, środki finansowe Beneficjent będzie musiał odebrać w gotówce, w
miejscu uzgodnionym z organizatorem konkursu.

