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Instrukcja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie 

1. Formularz dostępny w generatorze należy przesłać do 17 maja 2021 r. do godziny 15.00 O 
przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Fundacji. Prosimy pamiętać, że formularza nie 
można zapisać i powrócić do niego później. 

2. Uzupełniając wniosek kierujcie się Państwo pytaniami zamieszczonymi w treści formularza. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. 

3. Prosimy pamiętać, że projekt musi być skierowany wyłącznie do mieszkańców Miasta Płocka. 
4. Jeśli proponujecie Państwo nowatorskie, innowacyjne działanie, którego dotychczas w Płocku 

nie było – napiszcie o tym. 
5. Prosimy pamiętać, że harmonogram projektu musi być racjonalnie rozłożony w czasie. 
6. Przygotujcie Państwo dobrze przemyślany budżet projektu. Zwróćcie szczególną uwagę na 

podział całkowitych kosztów projektu na koszty programowe i koszty administracyjne oraz na 
podział kosztów według źródeł finansowania.  

7. Prosimy pamiętać o stawkach maksymalnych: 

 do 450 zł brutto /m-c w przypadku honorarium koordynatora projektu,  

 do 100 zł/ godz. w przypadku zajęć ze specjalistami (treningi, warsztaty, itp.), 

 do 61 zł brutto / godz. w przypadku honorarium wychowawcy,  

 do 32 zł na 1 dziecko w przypadku zabezpieczenia wyżywienia (obiad). 

 do 60 zł brutto/5 L płyn do dezynfekcji 

 do 30 zł brutto/100 szt. maseczek chirurgicznych 

 
KOSZTY PROJEKTU 

 
 
KOSZTY PROGRAMOWE to koszty ściśle związane z 
realizacją projektu, spójne z jego zakresem 
merytorycznym. Dzielą się na: 

 Koszty wynagrodzeń – to koszty personelu 
projektu realizującego zadania 
merytoryczne (np. honorarium 
szkoleniowców, trenerów, ekspertów) 

 Koszty operacyjne – to koszty wynikające 
ze specyfiki projektu, zakresu 
merytorycznego (np. wynajem sal, 
wynajem sprzętu, zakup nagród, zakup 
materiałów związanych z realizacją 
projektu, wyposażenia, koszty podróży 
związane z projektem, zakup biletów 
wstępu) 

 
KOSZTY ADMINISTRACYJNE są to koszty pośrednio 
związane z procesem realizacji projektu, jego 
wdrażaniem, wynikające z zarządzania projektem. 
Dzielą się na:  

 Koszty wynagrodzeń – to koszty personelu 
realizującego projekt (np. księgowa, 
koordynator projektu*) 

 Inne koszty – to pozostałe koszty związane 
z administrowaniem projektu (np. prowizje 
bankowe, koszty promocji projektu, 
ogłoszeń prasowych, druk i kolportaż 
materiałów informacyjno-promocyjnych, 
zaproszeń) 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 
 

 
,,FUNDUSZ GRANTOWY” – to 
kategorie wydatków i kwoty, 
o które Wnioskodawca 
ubiega się z Fundacji Fundusz 
Grantowy dla Płocka. 

,,INNE” – to kategorie 
wydatków i kwoty, które 
zostaną sfinansowane z 
innych źródeł, w tym środków 
własnych (i/lub partnera), 
rozumiane jako wkład 
finansowy. Innymi źródłami 
finansowania projektu NIE 
MOGĄ być środki uzyskane 
od Fundatorów Fundacji tj.: 
PKN ORLEN S.A., Basell Orlen 
Polyolefins Sp. z o.o. oraz 
Urzędu Miasta Płocka oraz 
opłaty pobrane od 
uczestników projektu. 

„WKŁAD NIEFINANSOWY” – to  
kategorie wydatków i kwoty, 
które zostaną pokryte w 
projekcie jako świadczenie 
rzeczowe (np. wolontariat, 
wkład rzeczowy, udostepnienie 
sprzętu, pomieszczenia, itp.). 

Dofinansowanie z Funduszu 
Grantowego nie może 
przekroczyć 80% wartości 
projektu 

Wnioskodawca zapewnia wkład własny (finansowy i niefinansowy) do 
projektu w wysokości, co najmniej 20% wartości projektu, przy czym 
wkład niefinansowy może stanowić, co najwyżej połowę jego wartości. 

 

8. Do wniosku należy dołączyć załączniki (jeden komplet). 

 Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający 
osobowość prawną organizacji, 

 Oświadczenie podpisane przez zarząd organizacji o braku zaległości finansowej wobec ZUS i 
Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie wydane przez ZUS i US, 

 Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o 
współpracy itp. – fakultatywnie. 

 
 


