
 

 
 
 

 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

do konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation na 
terenie Subregionu Płockiego” 

 

KWESTIE FINANSOWE 

1. Czy pieniądze przelewane są z góry po rozstrzygnięciu konkursu czyli po 14 kwietnia  
i wtedy mamy czas do 30.06.2020 na realizację grantu, czy też nastąpi przelanie środków z 
grantu po zrealizowaniu zakupu i udokumentowaniu zgodnie z regulaminem wydatków z 
faktur i wtedy nastąpi przelew środków na konto rady. 

Pieniądze będą przelane z góry, niezwłocznie po podpisaniu umowy. A rozliczenie z przekazanego 
grantu nastąpi po realizacji projektu. Szkoły i rady rodziców będą miały czas na przygotowanie  
i złożenie sprawozdania w terminie 1-16.11.2020r. 

Okres kwalifikowania wydatków, zgodnie z zapisami regulaminu to 01.01.2020 – 31.10.2020 r. 
(pkt X regulaminu). Oznacza on, że jeśli szkoła/ rada rodziców poniosła już wydatki w tym roku na 
działania, które mogą być elementem projektu, środki projektu mogą być przeznaczone na 
refundację tych wydatków. Jeśli w ramach projektu planujecie Państwo sfinansować wydatki 
przyszłe – również jest taka możliwość. W obu przypadkach ostatnim dniem uznania wydatku jest 
31.10.2020r. 

Wydatki poniesione po tej dacie nie będą mogły być rozliczone w ramach grantu. 

2. Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grantu? 

Wysokość grantu dla każdej szkoły/ rady rodziców jest indywidualna i wynika z dotychczasowej 
współpracy z fabryką Levi Strauss w Płocku. Państwa szkoły otrzymały korespondencję papierową, 
w której została wskazana dedykowana Państwu kwota.  

Optymalnym rozwiązaniem jest przygotowanie wniosku na wskazaną w piśmie kwotę lub nieco 
wyższą, z tym zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy wnioskowaną kwotą, a wskazaną w piśmie 
będzie stanowiła wkład własny szkoły/rady rodziców.  

 

TERMINY 

3. Jaki jest czas na realizację wniosku bo inne są daty we wniosku inne w regulaminie. 



 

Rzeczywiście we wzorze wniosku wkradł się błąd, powinno być: 01.01.2020-31.10.2020. Wniosek 
został już skorygowany i na stronie umieszczony właściwy plik. 

Czas realizacji projektu to 01.01.2020-31.10.2020r., w tym również okres wakacyjny. 

KWESTIE MERYTORYCZNE 

 

 


