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Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z działalności Fundacji  
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Raport z realizacji  

VIII edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych 
 

Nr umowy Beneficjent Tytuł i opis projektu 

1/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
na rzecz 
edukacji osób 
wykluczonych 
społecznie 
„BUSOLA” 

Tytuł projektu: „Głos zza krat” 
Główną ideą projektu było zorganizowanie serii spotkań pomiędzy 
skazanymi, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w płockim 
zakładzie karnym, a młodzieżą w płockich szkołach, podczas których 
mogli się podzielić z młodzieżą swoimi negatywnymi 
doświadczeniami życiowymi. 
Zorganizowano spotkania w ośmiu szkołach, w których wzięło udział 
13 skazanych i 682 uczniów. 

Kwota przyznana 8 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

7 990,00 zł 

Kwota grantu z FG 3 490,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 4 500,00 zł 

Środki niewykorzystane 10,00 zł 

2/VIII/2016 

Towarzystwo 
Przyjaciół 
Miejskiego 
Ogrodu 
Zoologicznego 
w Płocku 

Tytuł projektu: „Dremnight at the ZOO – Wieczór marzeń w ZOO 
2017” 
„Wieczór marzeń w ZOO” w płockim ZOO był częścią 
ogólnoświatowej akcji „Dreamnight at the ZOO”, zapoczątkowanej 
w roku 1996 przez Ogród Zoologiczny w Rotterdamie 
(www.dreamnightatthezoo.nl). „Wieczór marzeń w ZOO” był 
imprezą dla dzieci z dysfunkcjami, organizowaną corocznie od 13 lat. 
Impreza ma na celu pokazanie dzieciom niepełnosprawnym Ogrodu 
Zoologicznego o nietypowej porze – wieczorem. W imprezie wzięło 
udział 504 dzieci i 500 opiekunów 

Kwota przyznana 14 500,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

14 500,00 zł 

Kwota grantu z FG 6 500,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 8 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

1/6/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Rodziców, 
Nauczycieli i 
Przyjaciół Szkoły 
podstawowej nr 
12 w Płocku pod 
nazwą „Szkoła 
pod Brzozami” 
 

Tytuł projektu: „Przerwa na teatr” 
Projekt był skierowany do uczniów, którzy mogli skorzystać ze 
wsparcia wszechstronnego rozwoju w formie warsztatów 
teatralnych. Zrealizowane zostało 40 warsztatów teatralnych oraz 
4 spektakle teatralne, gdzie uczestnikami i aktorami było łączne 200 
uczniów.  

Kwota przyznana 22 242,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

22 242,00 zł 

Kwota grantu z FG 13 000,00 zł 

http://www.funduszgrantowy.plock.eu/
mailto:koordynator@plock.eu
http://www.dreamnightatthezoo.nl/


Kwota grantu z  LSF 9 242,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

6/7/VIII/2016 

Płockie 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Książki i 
Bibliotek 
w Płocku 
 

Tytuł projektu: „Kulturalni mają głos” 
Projekt obejmował działania na rzecz powszechnego dostępu do 
kultury i sztuki, zachowania dziedzictwa historycznego oraz 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. W ramach 
projektu zrealizowano 20 tematycznych spotkań autorskich, 
5. warsztatów (m.in.: plastycznych, historyczno-literackich, 
artterapii), happening uliczny –zabawa na ulicy Kościuszki, połączona 
z animacjami plastycznymi i aktorskimi, 8 pikników literackich, 
czytelniczy flashmob, czyli głośne czytanie w miejscach publicznych 
oraz street art. – tworzenie w przestrzeni miejskiej 
wielkopowierzchniowych plac malarskich. 
W projekcie uczestniczyło łączenie 2923 osoby. 

Kwota przyznana 25 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

25 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 16 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 9 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

9/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Archiwum 
Państwowego w 
Płocku 
 

Tytuł projektu: „Kolegialna 4. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” 
Projekt obejmował przygotowanie wystawy, która zapoznała 
płocczan z historią jednej kamienicy - domu położonego w obrębie 
zabytkowego Starego Miasta przy ul. Kolegialnej 4. Wystawa 
składała się z 3. części: "Przeszłość" - historia domu przy 
ul. Kolegialnej 4 w Płocku i jego mieszkańców, opracowaną na 
podstawie zasobu Archiwum Państwowego w Płocku; 
"Teraźniejszość" – wyniki konkursu na wykonanie fotografii 
amatorskiej ul. Kolegialnej (tematyka: budynki, mieszkańcy, życie 
codzienne); "Przyszłość" – podsumowanie warsztatów plastycznych 
dla dzieci z podwórka przy ul. Kolegialnej 4 i podwórek sąsiednich. 
Wystawie towarzyszyła publikacja – informatora wystawy. 
W projekcie uczestniczyło łączenie ponad 150 osób. 

Kwota przyznana 3 400,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

3 250,00 zł 

Kwota grantu z FG 1 600,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 1 650,00 zł 

Środki niewykorzystane 150 zł 

14/VIII/2016 

Fundacja 
Fundusz Lokalny 
Ziemi Płockiej 
„Młodzi razem” 
 

Tytuł projektu: „Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królowa 
polskich rzek” 
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych 
i obejmował warsztaty, podczas których ukazane zostały 
uczestnikom zapomniane historie i zwyczaje z terenów rzecznych 
oraz rola Wisły w rozwoju Płocka, a także zbiór ważnych, 
historycznych informacji. Projekt obejmował również konkurs 
fotograficzny, którego efekty zaprezentowano w publikacji pn. 
„Spacer z widokiem na Wisłę” i happening połączony z rejsami 
statkiem po Wiśle dla grup szkolnych, połączony z obserwacją przez 
lornetkę zjawisk przyrodniczo-krajobrazowych na Wiśle, obiektów 
kulturowych, źródeł zagrożeń ekologicznych, a także nauką zasad 
bezpieczeństwa nad wodą. 
W projekcie uczestniczyło bezpośrednio 572 dzieci i młodzieży oraz 
250 osób dorosłych. 



Kwota przyznana 12 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

12 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 5 500,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 6 500,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

17/VIII/2016 

Fundacja Na 
Rzecz 
Bezpieczeństwa 
FENIKS 
 

Tytuł projektu” Znam przepisy – Jestem bezpieczny” 
Projekt zakładał, poprzez zabawę i interakcję, wyrobienie nawyków 
bezpiecznego zachowania dzieci na drodze jako pieszego, 
rowerzystę, a także jako pasażera. Zorganizowano 10 spotkań w 10 
szkołach podstawowych, podczas których przekazana została 1355. 
dzieciom w wieku 6-10 oraz 400. dzieciom w wieku 10-12 lat wiedza 
na temat zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
Projekt był realizowany we współpracy z Wydziałem Profilaktyki 
Straży Miejskiej w Płocku. 

Kwota przyznana 25 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

25 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 13 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 12 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

21/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Muzyczne 
Rockowe 
Ogródki 
 

Tytuł projektu: „Płockie Warsztaty Muzyczne i Produkcji 
Teledysków” 
Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Płocka w wieku 15-
25 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty 
muzyczne podnoszące umiejętności gry na instrumentach 
muzycznych, w których uczestniczyło 60. osób. Zorganizowano 
również warsztaty produkcji teledysków, w trakcie których 12. 
uczestników zdobywało wiedzę i kompetencję z zakresu procesu 
produkcji wideoklipu dla zespołu muzycznego. W premierze klipu 
udział wzięło 150 osób. Podsumowaniem projektu był koncert 
finałowy, w którym uczestniczyło 300 osób.  

Kwota przyznana 20.000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

19 800,00 zł 

Kwota grantu z FG 12 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 7 800,00 zł 

Środki niewykorzystane 200 zł 

5/22/VIII/2016 

Fundacja 
FamilyLab 
Polska 
 

Tytuł projektu: „Przestrzeń dla rodziny – wsparcie profesjonalistów 
pomocy społecznej pracujących z rodzinami.” 
Projekt służył podniesieniu kwalifikacji grupy 35. profesjonalistów 
pracujących z rodzinami i dziećmi w sektorze pomocy społecznej. 
Byli to asystenci rodzin, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic 
środowiskowych, pedagodzy ulicy. Projekt zrealizowano w formie 3. 
seminariów oraz 2. spotkań superwizyjnych. Każdy z uczestników 
projektu otrzymał materiały szkoleniowe w formie pakietu książek. 
Projekt był realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Płocku. 

Kwota przyznana 24 956,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

24 956,00 zł 

Kwota grantu z FG 13 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 11 956,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 



4/27/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
na rzecz 
Rozwoju Tańca 
„Impresja” 
 

Tytuł projektu: „Bądź FIT z IMPRESJĄ” 
Projekt był skierowany do grupy 150 dziewcząt i kobiet w wieku od 6 
do 45 lat, mieszkanek Płocka i miał za zadanie zachęcić je do 
aktywnego spędzania wolnego czasu w formach zorganizowanych. 
Projekt służył promocji zdrowego stylu życia ukierunkowanego na 
ciekawą rekreację promującą różne dziedziny sportu i obejmował 
cykliczne zajęcia z tańca klasycznego, akrobatyki, jogi i zajęcia na 
ściance wspinaczkowej oraz warsztaty taneczne zorganizowane w 
trakcie ferii zimowych. Uczestnicy projektu prezentowali swoje 
osiągnięcia w ramach pokazu finałowego (130 widzów) oraz 
Mistrzostw Polski i Europy Cheerleadres (ok. 1500 widzów). 

Kwota przyznana 18.395,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

18.395,00 zł 

Kwota grantu z FG 10 395,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 8 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

29/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Harcerskiego 
Zespołu Pieśni i 
Tańca „Dzieci 

Płocka” 
 

Tytuł projektu: „Miś Doremiś III” 
Projekt obejmował cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i powstał 
w trosce o edukację muzyczną najmłodszego pokolenia - dzieci od 3 
do 6 lat. Koncerty w przystępny sposób wprowadzały dzieci w świat 
muzyki, zapoznawały je z podstawowymi pojęciami muzyki, uczyły 
słuchania muzyki, pobudzały wrażliwość na piękno ludzkiego głosu, 
barwę instrumentów, zapoznawały z budową instrumentów, 
przybliżały bogactwo kultury narodowej. Każdy koncert tworzył 
odrębną całość i zawierał dzieła muzyczne i treści dostosowane do 
możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Zgodnie 
z istniejącą w tym wieku potrzebą identyfikacji dziecka 
z autorytetem (bohaterem) do realizacji koncertów został 
zaproszony muzyk (śpiewak, aktor) – MIŚ DOREMIŚ, którego 
przeżycia, uczucia, doświadczenia były podobne do tych 
przeżywanych przez małych słuchaczy. Miś Doremiś ciekawy, 
otwarty, zabawny, czasem nieporadny, poznawał świat muzyki 
prowadzony przez ciotkę Adę po krainie dźwięków. 
W 5 koncertach udział wzięło 16.000 osób (800 dzieci + 800 
opiekunów). 

Kwota przyznana 20 00,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

20 00,00 zł 

Kwota grantu z FG 11 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 9 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

32/VIII/2016 
Fundacja 
REVITA 
 

Projekt: „Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. KultuRynek” 
W ramach projektu zorganizowano 10 plenerowych spektakli 
i warsztatów teatru lalek i warsztatów aktorskich dla dzieci 
i młodzieży do lat 18. Spektakle odbywały się okresie wakacyjnym 
(czerwiec – sierpień), raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych 
na Starym Rynku w Płocku. 
06.20 – Czyja to walizka? 
07.05 – Królik z kapelusza 
07.12 – Czerwone, zielone 
07.19 – Wiewiór pierwszy nieznośny 
07.26 – Hau, miau i inne języki 
08.02 – Najprawdziwszy skarb 



08.09 – Czerwone, zielone 
08.16 – Wiewiór pierwszy nieznośny 
08.23 – Królik z kapelusza 
08.30 – Hau, miau i inne języki 

Kwota przyznana 13 600,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

13 600,00 zł 

Kwota grantu z FG 5 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 8 600,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

33/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Nowoczesna i 
Innowacyjna 
Edukacja 
 

Projekt: „Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła. II edycja” 
Projektu był ukierunkowany na zwiększenie aspiracji gimnazjalistów 
do nauki przedmiotów ścisłych poprzez realizację ćwiczeń 
laboratoryjnych z fizyki, chemii i informatyki w laboratoriach 
Politechniki Warszawskiej. 
Program projektu obejmował zajęcia laboratoryjne realizowane 
kolejno techniką rotacji gimnazjalistów:  
– meandry informatyki, 
– fizyka z astronomią, 
– chemia. 

W projekcie wzięło udział 60 gimnazjalistów uczestniczących 
w zajęciach prowadzonych w 5 grupach laboratoryjnych.  

Kwota przyznana 8 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

8 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 3 487,71 zł 

Kwota grantu z  LSF 4 500,00 zł 

Środki niewykorzystane 12,29 zł 

3/36/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
 

Tytuł projektu: „Gotuj z seniorem” 
Projekt „Gotuj z seniorem” miał formułę programu telewizyjnego 
o charakterze kulinarno-edukacyjno-integracyjnym i był skierowany 
głównie do osób starszych i młodzieży. W każdym z 12 odcinków 
Gospodarz – Senior gościł 23 osoby z różnych środowisk: młodzieży, 
osób publicznych (sportowcy, dziennikarze, aktorzy etc.) i grup 
senioralnych, którzy zasiadali do wspólnej konsumpcji 
przygotowanych dań (przystawka, danie główne, deser) 
przygotowanych przez Gospodarza Seniora wspólnie 
z przedstawicielem każdego z wyżej wymienionych środowisk. 
Wspólnemu obiadowi towarzyszył występ artystyczny. 
Nagranie każdego odcinka było emitowane na stronach lokalnej 
telewizji MultiTV. 
W projekcie wzięło udział 272 seniorów, 12 młodzieży i 12 gości 
(osób publicznych). 

Kwota przyznana 20 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

19 033,75 zł 

Kwota grantu z FG 9 533,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 9 500,00 zł 

Środki niewykorzystane 966,25 zł 

41/VIII/2016 

Uczniowski Klub 
Sportowy 
GRUPO MAGIA 
 

Tytuł projektu: „Capoeira dla rodziny” 
W ramach projektu „Capoeira dla Rodziny” zorganizowano zajęcia 
sportowe oraz zajęcia muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin. W tych samych zajęciach udział 
wzięły i ich rodzice, co prowadziło do zacieśniania więzi rodzinnych 



i eliminacji różnic międzypokoleniowych. 
Wśród celów projektu było: rozbudzenie potrzeby systematycznego 
uprawiania sportu; poprawa kondycji i sprawności fizycznej; 
minimalizacja ryzyka wystąpienia wad postawy; promowanie 
integracji międzypokoleniowej oraz postaw prorodzinnych. 
W projekcie uczestniczyło 30. osób w wieku 6 – 50 lat, którzy 
spotykali się na treningach 3 razy w tygodniu. Na trening 
zorganizowany przed świętami Bożego Narodzenia zaproszone 
zostały całe rodziny uczestników projektu, łączni było to około 100 
osób. 

Kwota przyznana 11 340,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

11 340,00 zł 

Kwota grantu z FG 4 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 7 340,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

2/45/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Katedralnego 
Chóru Pueri  
et Puellae 
Cantores 
Plocenses 
 

Tytuł projektu: „Musica Fidei – Moniuszko i Kilar” 
Projekt polegał na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu ok. 70-
minutowego koncertu symfonicznego na chór mieszany i orkiestrę 
prezentującego utwory zaczerpnięte ze skarbnicy polskiej literatury 
muzycznej, niosące głębokie przesłanie religijne i humanistyczne. 
Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses (112 osób w wieku 10 – 25 
lat) wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną z towarzyszeniem solistów 
wykonał trzy słynne utwory Wojciecha Kilara „Angelus”, „Exodus” 
i „Victoria” a także wielkie dzieło doby polskiego romantyzmu - 
„I Litanię Ostrobramską” Stanisława Moniuszki.  
Koncert zaprezentowany został mieszkańcom Płocka w dniu 11 
czerwca 2017 r. w Płockiej Bazylice Katedralnej w ramach 
XV Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej. 
Otwarta formuła koncertu zakładała wstęp wolny dla wszystkich 
mieszkańców Płocka - melomanów oraz osób zainteresowanych 
i zaciekawionych. Widzami koncertu było około 1000 osób. 
Dodatkowo w miesiącach maj-czerwiec’2017 w siedzibie Chóru 
została zorganizowana wystawa prezentująca życie i twórczość 
dwóch wielkich kompozytorów polskich - St.Moniuszki i W.Kilara. 
Wystawę obejrzało ponad 500 osób. 

Kwota przyznana 12 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

12 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 5 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 7 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

46/VIII/2016 

Chorągiew 
Mazowiecka 
ZHP Hufiec ZHP 
Płock 
 

Tytuł projektu: „Podróże w nieznane, wyobraźnią malowane – 
marzeń urzeczywistnianie” 
Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat – 
podopiecznych dwóch placówek wsparcia dziennego (klubu 
profilaktyki środowiskowej i świetlicy środowiskowej) oraz młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zrzeszonej w drużynach 
harcerskich Hufca ZHP Płock.  
Projekt służył poprawie jakości pomocy społecznej świadczonej przez 
placówki opiekuńczo – wychowawczej i polegał na realizacji cyklu 
zajęć inspirowanych literaturą przygodową i podróżniczą dla dzieci 
o podróżowaniu i spełnianiu marzeń, o bezinteresownym niesieniu 
pomocy człowiekowi i środowisku, w którym żyjemy oraz na 



organizacji rzeczywistych podróży (wycieczek) do miejsc ciekawych, 
inspirujących i poszerzających horyzont myślowy dzieci i młodzieży. 
W projekcie uczestniczyło 24 dzieci w wieku 5-10 lat, 16 dzieci 
w wieku 11-16 lat oraz 8 młodzieży w wieku 14-18 lat. Pośrednimi 
odbiorcami było również 40 rodziców i20 gości zapraszanych do 
udziału w wybranych zajęciach. 

Kwota przyznana 15 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

15 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 5 748,54 zł 

Kwota grantu z  LSF 8 588,00 zł 

Środki niewykorzystane 663,46 zł 

51/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Akademia 
Praktyki  
i Innowacji 
 

Tytuł projektu: „Szkółka Wakeboardowa” 
Projekt o charakterze sportowo – rekreacyjnym obejmował 
organizację i działalność szkółki wakeboardowe, której zadanie 
polegało na szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych w przedziale 
wiekowym 8 – 18 lat w zakresie upowszechniania aktywności 
fizycznej w formie, jaką jest wakeboard. Zajęcia w grupach 8. 
osobowych odbywały się latem (w lipcu i sierpniu) dwa razy 
w tygodniu i obejmowały: 

- szkolenia z zakresów teorii oraz pokazy filmowe, 

- lekcje i zajęcia z instruktorami oraz profesjonalnymi zawodnikami, 

- konkurencje sportowe, zajęcia dla dzieci, 

- prezentacja sprzętów pływających, 

- pokazy wakeboardingu na przeszkodach, 

- otwarty wyciąg dla zainteresowanych wraz ze sprzętem, 

- zajęcia na batucie, 

- frisbee, 

- siatkówka. 

- slackline, 

- trickboard, 

- videocoachnig. 
W zajęciach organizowanych w ramach projektu wzięło udział 42 
osoby. 

Kwota przyznana 14 567,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

14 567,00 zł 

Kwota grantu z FG 9 567,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 5 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

52/VIII/2016 

Stowarzyszenie 
Centrum 
Innowacji 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 
 

Tytuł projektu: „Warsztaty parkour, breakdance, street workaout 
oraz tańca jazzowego” 
Projekt obejmował organizację treningów z zakresu następujących 
aktywności fizycznych: parkour, street workout, breakdance, taniec 
jazzowy. Projekt był dostępny dla wszystkich zainteresowanych, 
jednak grupą w stosunku, do której w największym stopniu był 
skierowany były dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem 
społecznym. Celem nadrzędnym projektu było zaoferowanie 
dzieciom i młodzieży alternatywy wobec używek, alkoholu, czy 
środków odurzających. 
Zorganizowano 95 zajęć, które trwały po 2 godziny, a projekt 
zakończył się 3 godzinnymi zawodami. W projekcie wzięło udział 60 
uczestników i 300 widzów. 



Kwota przyznana 12 000,00 zł 

Kwota rozliczona 
w tym 

12 000,00 zł 

Kwota grantu z FG 6 000,00 zł 

Kwota grantu z  LSF 6 000,00 zł 

Środki niewykorzystane 0 zł 

 


