
 Bardzo  prosimy  o  zwięzłość  i  klarowność  przedstawionych  we  wniosku  opisów,  o 
 posługiwanie  się  prostym,  zrozumiałym  językiem,  o  unikanie  ogólnikowych,  niewiele 
 wnoszących  sformułowań.  Nie  zalecamy  używania  skrótów,  by  zmieścić  więcej  treści  w 
 poszczególnych  polach.  Jeśli,  w  Twojej  opinii,  brakuje  miejsca,  spróbuj  przeformułować 
 zdania/  przeredagować  wpisane  informacje.  Nie  ma  też  obowiązku  wykorzystywania 
 maksymalnej liczby znaków dozwolonych w danym polu. 

 Przypominamy, że do wniosku należy dołączyć: 

 ●  strategię/plan rozwoju organizacji min. na lata 2022-2024, 
 ●  statut/regulamin lub inny dokument regulujący działalność organizacji, 
 ●  wymagane  sprawozdania  merytoryczne  z  działalności  organizacji  i  sprawozdania 

 finansowe za wybrane 3 z ostatnich 5 lat funkcjonowania organizacji, 
 ●  tabelę produktów i rezultatów. 
 ●  budżet organizacji na lata 2022, 2023 i 2024. 

 Pytania  i  wskazówki  traktuj  jako  podpowiedzi.  Nie  musisz  się  ich  ściśle  trzymać  i  odpowiadać 
 na  wszystkie  po  kolei,  jeśli  uważasz,  że  nie  oddaje  to  np.  charakteru  Twojej  organizacji  jako 
 Wnioskodawcy.  Ważna  jest  logika  prezentacji  oraz  przedstawienie  informacji  wskazujących, 
 że realne jest prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie grantu. 

 Wymagane  jest  wypełnienie  wszystkich  pól  oznaczonych  gwiazdką  (*).  Jeśli  którekolwiek  z 
 tych  pól  pozostanie  niewypełnione,  system  zablokuje  możliwość  złożenia  wniosku. 
 Wypełniając  wniosek  nie  używaj  WERSALIKÓW  (o  ile  nie  jest  to  niezbędne,  np.  przy 
 skrótach nazw). 

 A. WNIOSKODAWCA 

 A1. Pełna nazwa Wnioskodawcy* 
 Podaj pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub 
 Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 A2. Nazwa Wnioskodawcy w języku angielskim* 
 Podaj nazwę Wnioskodawcy w języku angielskim/ przetłumaczoną na język angielski. 

 A3. Adres strony www lub profilu Wnioskodawcy na Facebooku 
 Podaj adres strony internetowej. Jeśli Wasza organizacja nie posiada strony internetowej, 
 możesz podać profil na Facebooku lub zostawić niewypełnione pole. 

 A4. Numer telefonu Wnioskodawcy* 
 Podaj numer telefonu Wnioskodawcy. Jeśli takiego numeru nie ma, podaj numer telefonu 
 członka/ członkini Zarządu lub osoby reprezentującej prawnie Wnioskodawcę. 
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 A5. E-mail Wnioskodawcy* 
 Podaj adres e-mail Wnioskodawcy. Jeśli takiego adresu nie ma, podaj adres e-mail członka/ 
 członkini Zarządu lub osoby reprezentującej prawnie Wnioskodawcę. 

 A6. Forma prawna* 
 Wybierz z listy 
 [lista rozwijana] 

 fundacja, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie rejestrowe, związek stowarzyszeń, 
 spółdzielnia socjalna, spółka non-profit, koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna 

 Wypełniając ten punkt, zapoznaj się z wyjaśnieniem dotyczącym form prawnych w 
 Podręczniku w podrozdziale 3.2. 

 A7. Nazwa rejestru* 
 Wybierz rejestr 
 [lista rozwijana] 
 Krajowy Rejestr Sądowy 
 Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich ARiMR 
 Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 

 A8. Numer KRS lub nr odpowiedniego rejestru/ ewidencji* 
 W przypadku stowarzyszeń rejestrowych, związków stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni 
 socjalnych, spółek non-profit, kół gospodyń wiejskich (samodzielne kółko rolnicze) 
 i kościelnych osób prawnych, podaj numer KRS. 
 W przypadku stowarzyszeń zwykłych i kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w ARiMR) 
 podaj numer odpowiedniej ewidencji/ rejestru. 

 A9. Powiat, w którym Wnioskodawca jest zarejestrowany* 
 Wybierz powiat z listy rozwijanej. 

 A10. Powiaty, w których Wnioskodawca prowadzi działalność* 
 Wymień powiaty, w których organizacja prowadzi działalność. 

 A11. Numer NIP* 
 Podaj numer NIP. 

 A12. Numer REGON* 
 Podaj numer REGON. 
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 A13. Data rozpoczęcia działalności, zgodnie z dokumentem rejestrowym* 
 Podaj/ Wybierz dzień, miesiąc i rok pierwszej rejestracji (w przypadku Wnioskodawców 
 zarejestrowanych w KRS nie zawsze będzie to rok rejestracji, gdyż w 2001 roku 
 wprowadzony został nowy system KRS, który nie uwzględnia daty pierwszej rejestracji). 

 Adres Wnioskodawcy* 
 Podaj oficjalny adres, który jest zapisany w dokumentach rejestrowych. 
 A14. Miejscowość  * 
 A15. Ulica, nr domu, nr lokalu  * 
 A16. Kod pocztowy  * 
 A17. Poczta  * 
 A18. Gmina* 
 A19. Powiat* 
 A20. Województwo  * 

 Adres korespondencyjny  (wyłącznie/ tylko jeśli jest  inny, niż podany powyżej) 
 Podaj adres korespondencyjny Wnioskodawcy lub adres biura, jeśli jest on inny niż zapisany 
 w dokumentach rejestrowych. 
 W innym przypadku należy zostawić pola niewypełnione/ puste. 
 A21. Miejscowość 
 A22. Ulica, nr domu, nr lokalu 
 A23. Kod pocztowy 
 A24. Poczta 
 A25. Województwo 

 Osoba do kontaktu w sprawie wniosku 
 Podaj imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie 
 złożonego wniosku. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat 
 strategii/planu rozwoju organizacji oraz realizowanych przez organizację działań, zarówno w 
 kwestiach związanych z samym wnioskiem, jak i późniejszą realizacją działań. 
 A26. Imię  * 
 A27. Nazwisko  * 
 A28. Telefon  * 
 A29. E-mail  * 
 A30. Stanowisko/ funkcja pełniona w organizacji 

 Wnioskodawca oświadcza, że: 
 Zapoznaj się z treścią oświadczeń i zaznacz pola przy oświadczeniach, które są prawdziwe 
 w odniesieniu do Wnioskodawcy. Jeśli Wnioskodawca nie zaznaczy któregoś z pól, oznacza 
 to, że nie spełnia wymaganych warunków i nie może złożyć wniosku. 
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 Uwaga!  Sprawdź, czy Wnioskodawca rzeczywiście spełnia wymagane kryteria i warunki. 
 Przy składaniu wniosku nie prosimy o przedstawienie dokumentów potwierdzających 
 poniższe oświadczenia. Oceniając wnioski będziemy opierać się na oświadczeniach. Jeśli 
 grant zostanie przyznany, Wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokumenty 
 potwierdzające prawdziwość oświadczeń z punktów A31-A38 przed podpisaniem umowy. 
 Jeśli okaże się, że którekolwiek z oświadczeń nie jest prawdziwe, umowa grantowa nie 
 zostanie podpisana. 

 Zapoznaj się z wyjaśnieniami dotyczącymi poszczególnych punktów  w Podręczniku w 
 podrozdziale 8.1.1  . 

 A31. W Krajowym Rejestrze Sądowym lub w odpowiednim rejestrze są aktualne dane 
 Wnioskodawcy lub Wnioskodawca zgłosił odpowiednią aktualizację.* 

 A32. Wnioskodawca jest niezależny od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, 
 podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.* 

 A33. Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzi działalność 
 gospodarczą, to wypracowane zyski przeznacza na cele statutowe.* 

 A34. Przedstawiona we wniosku strategia/plan rozwoju jest zgodna ze statutem, 
 regulaminem lub innym dokumentem określającym misję, cele i sposoby działania 
 Wnioskodawcy.* 

 A35. Wobec Wnioskodawcy nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, 
 Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi 
 komisarycznemu, nie zawiesił działalności ani nie jest przedmiotem postępowań o 
 podobnym charakterze.* 

 A36. Wnioskodawca nie zalega z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu 
 Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest w stanie przedstawić 
 odpowiednie zaświadczenia.* 

 A37. Żaden z członków organu zarządzającego Wnioskodawcy nie został skazany za 
 przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.* 

 A38. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy grantowej będzie w stanie przedstawić 
 sprawozdanie finansowe za rok 2021 (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa 
 oraz uchwała odpowiedniego organu o przyjęciu sprawozdania).* 

 A39. W tym konkursie Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek.* 
 A40. Wnioskodawca przyjął do wiadomości, że Operator Programu Aktywni Obywatele - 

 Fundusz Regionalny odstąpi od podpisania umowy grantowej z Wnioskodawcą, jeśli ten 
 otrzyma dotację instytucjonalną w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy.* 

 Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że: 

 A41. Działa w interesie publicznym, przestrzega praw człowieka i kieruje się w swoich 
 działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami 
 poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i 
 ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.* 
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 A42. Nie będzie wykorzystywał grantu do prowadzenia praktyk i kultu religijnego 
 (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii 
 wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej.* 

 A43. Statut / regulamin lub inny dokument regulujący działalność Wnioskodawcy* 

 Statut / regulamin / inny dokument (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz statut / regulamin lub inny dokument 
 regulujący działalność Wnioskodawcy dopuszczający prowadzenie działalności statutowej 
 wpisującej się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – 
 Fundusz Regionalny (plik w formacie PDF). Dokument musi być podpisany przez osoby do 
 tego uprawnione. W przypadku kopii wystarczy podpisanie jej za zgodność z oryginałem 
 zgodnie z reprezentacją. 

 A44. Sprawozdanie finansowe (1) lub – jeśli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do 
 sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i 
 kosztów za pierwszy rok ze wskazanych 3 lat (wybranych z ostatnich 5 lat).* 

 Okres sprawozdawczy (1), którego dotyczy sprawozdanie finansowe* 
 Podaj rok. 

 Kwota obrotu* 
 Podaj kwotę obrotu. 

 Pierwsze sprawozdanie finansowe (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz pierwsze z wybranych trzech sprawozdań 
 finansowych (plik w formacie PDF). Oryginalny dokument musi być podpisany przez osoby 
 do tego uprawnione. 

 A45. Sprawozdanie finansowe (2) lub – jeśli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do 
 sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i 
 kosztów za drugi rok ze wskazanych 3 lat (wybranych z ostatnich 5 lat).* 

 Okres sprawozdawczy (2), którego dotyczy sprawozdanie finansowe* 
 Podaj rok. 

 Kwota obrotu* 
 Podaj kwotę obrotu. 
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 Drugie sprawozdanie finansowe (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz drugie z wybranych trzech sprawozdań 
 finansowych (plik w formacie PDF). Oryginalny dokument musi być podpisany przez osoby 
 do tego uprawnione. 

 A46. Sprawozdanie finansowe (3) lub – jeśli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do 
 sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i 
 kosztów za trzeci rok ze wskazanych 3 lat (wybranych z ostatnich 5 lat).* 

 Okres sprawozdawczy (3), którego dotyczy sprawozdanie finansowe* 
 Podaj rok. 

 Kwota obrotu* 
 Podaj kwotę obrotu. 

 Trzecie sprawozdanie finansowe (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz trzecie z wybranych trzech sprawozdań 
 finansowych (plik w formacie PDF). Oryginalny dokument musi być podpisany przez osoby 
 do tego uprawnione. 

 A47. Sprawozdanie (1) z działalności (merytoryczne) lub – jeśli Wnioskodawca nie jest 
 zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności – informacja dotycząca 
 realizowanych działań za pierwszy rok ze wskazanych trzech lat (wybranych z 
 ostatnich 5 lat).* 

 Okres sprawozdawczy (1), którego dotyczy sprawozdanie merytoryczne* 
 Podaj rok. 

 Pierwsze sprawozdanie merytoryczne (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz pierwsze z wybranych trzech sprawozdań 
 merytorycznych (plik w formacie PDF). Oryginalny dokument musi być podpisany przez 
 osoby do tego uprawnione. 
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 A48. Sprawozdanie (2) z działalności (merytoryczne)  lub – jeśli Wnioskodawca nie jest 
 zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności – informacja dotycząca 
 realizowanych działań za drugi rok ze wskazanych trzech lat (wybranych z ostatnich 5 
 lat).* 

 Okres sprawozdawczy (2), którego dotyczy sprawozdanie merytoryczne* 
 Podaj rok. 

 Drugie sprawozdanie merytoryczne (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz drugie z wybranych trzech sprawozdań 
 merytorycznych (plik w formacie PDF). Oryginalny dokument musi być podpisany przez 
 osoby do tego uprawnione. 

 A49. Sprawozdanie (3) z działalności (merytoryczne) lub – jeśli Wnioskodawca nie jest 
 zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności – informacja dotycząca 
 realizowanych działań za trzeci rok ze wskazanych trzech lat (wybranych z ostatnich 5 
 lat).* 

 Okres sprawozdawczy (3), którego dotyczy sprawozdanie merytoryczne* 
 Podaj rok. 

 Trzecie sprawozdanie merytoryczne (PDF)*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz trzecie z wybranych trzech sprawozdań 
 merytorycznych (plik w formacie PDF). Oryginalny dokument musi być podpisany przez 
 osoby do tego uprawnione. 

 B. DZIAŁANIA WNIOSKODAWCY 

 B1. Obszar tematyczny / wsparcia  * 
 Wybierz co najmniej jeden obszar tematyczny / wsparcia Programu, w ramach którego działa Wasza 
 organizacja. 

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci). 

 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu. 

 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 
 lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). 

 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego 
 UWAGA: Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję. 
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 B2. Działania Wnioskodawcy prowadzone do tej pory w wybranym obszarze / 
 wybranych obszarach wsparcia*  (max. 3000 znaków ze  spacjami) 
 Opisz, czym zajmowała i zajmuje się obecnie Wasza organizacja, jakie są obszary jej 
 aktywności.  W jaki sposób cele i działania organizacji wpisują się w cele Programu oraz w 
 co najmniej jeden obszar wsparcia Programu? 

 Zgodnie z zasadami uczestnictwa w konkursie, opisanymi w Podręczniku w rozdziale 3.1, 
 Wnioskodawca powinien działać w co najmniej jednym z czterech obszarów wsparcia 
 Programu. 
 Pytania pomocnicze: 
 - W jakich obszarach/ polach Wasza organizacja prowadzi obecnie swoje działania? Jaką 
 tematyką się zajmuje? 
 - Jaki jest zasięg jej działania (np. miasta, gmina, powiat, województwo)? 
 - Do jakich grup/ osób / organizacji adresuje swoje działania? 
 - Czy działa w sposób ciągły, czy np. tylko wtedy, gdy uda się pozyskać środki na konkretny 
 projekt? 
 - W jakiej dziedzinie ma największe osiągnięcia? 
 - Jakie działania/ projekty prowadzi obecnie? Pisząc o prowadzonych obecnie działaniach/ 
 projektach, przedstaw krótko, czego one dotyczą. 

 B3. Znaczenie działań Wnioskodawcy i jego rola w rozwoju sektora pozarządowego w 
 regionie (co najmniej na poziomie dwóch powiatów)*  (max. 2000 znaków ze spacjami) 
 Opisz, jakie jest znaczenie działań Waszej organizacji i jej rola na rzecz rozwoju sektora 
 pozarządowego w regionie w kontekście działań opisanych w punkcie B2. formularza 
 wniosku. 
 Pytania pomocnicze: 
 - Czy Wasza organizacja współpracuje z innymi organizacjami? Jaki jest zasięg Waszych 
 działań (czy prowadzicie działania na poziomie min. dwóch powiatów) ? 
 - Czy wspieracie inne organizacje (np. finansowo, rzeczowo, merytorycznie)? 
 - Czy szkolicie inne organizacje? 
 - Czy prowadzicie konsultacje/ punkty informacyjne dla innych organizacji? 
 - Czy realizujecie działania sieciujące? 
 - Czy prowadzicie działania rzecznicze? 
 Jeśli tak, to w jaki sposób i do jakich organizacji adresujecie swoje działania? 

 B4. Zasoby, standardy i zdolność Wnioskodawcy do wdrożenia opisywanych działań 
 (max. 2000 znaków ze spacjami) 
 Opisz zasoby Waszej organizacji (ludzkie, materialne, finansowe) oraz doświadczenie i 
 kompetencje Waszego zespołu. 
 Pytania pomocnicze: 
 - Jaka jest struktura organizacyjna Waszej organizacji (organy nadzorcze i zarządcze), jaki 
 jest podział zadań i odpowiedzialności w ramach zespołu? 
 - Czy Wasza organizacja ma stały zespół (pracowników/ pracowniczek, współpracowników/ 
 współpracowniczek, członków/ członkiń)? Ile osób? Czy są oni zatrudnieni na stałe, 
 okresowo, pracują społecznie? Jakimi kompetencjami dysponują? 
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 - Czy Wasza organizacja współpracuje z wolontariuszami/ wolontariuszkami? Z iloma zwykle 
 i przy jakich okazjach? 
 - Czy Wasza organizacja ma lokal (np. własny, wynajęty lub użyczony)? Czy lokal 
 wyposażony jest w podstawowe sprzęty biurowe? 
 - Czy Wasza organizacja posiada nieruchomości, rezerwowe środki finansowe lub inny 
 majątek / aktywa? Czy Wasza organizacja posiada kapitał żelazny i/lub rezerwy finansowe? 
 Czy osiąga wynik dodatni czy ujemny na koniec roku obrachunkowego? 
 - Jakie są dotychczas główne źródła finansowania działań Waszej organizacji? W jakim 
 stopniu są one różnorodne - na ile organizacja jest w stanie pozyskiwać/dywersyfikować 
 źródła finansowania? 
 - Czy Wasza organizacja ma status OPP i pozyskuje środki z 1%? 
 - Czy Wasza organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność 
 gospodarczą, a jeśli tak, to czy działalność ta generuje przychody/zyski? 
 - Czy organizacja działa zgodnie ze swoim statutem i obowiązującymi przepisami prawa? 
 Czy składa i upublicznia wymagane przepisami sprawozdania? 
 - Czy na stronie internetowej znajdują się podstawowe informacje o organizacji (jej statut, 
 władze, zespół, informacje o działaniach i źródłach finansowania)? Jeśli organizacja nie 
 prowadzi strony internetowej, to w jaki sposób udostępnia informacje na swój temat? 
 - Czy organizacja ma, a jeśli tak, to jakie, wewnętrzne procedury zarządzania? W jaki sposób 
 doskonali efektywność swoich działań? Jak przeprowadza procesy np. planowania, 
 podejmowania decyzji, organizowania, kontrolowania? 
 - W jaki sposób organizacja monitoruje swoje działania (częstotliwość i ich rodzaj) oraz 
 ewaluuje ich jakość? Czy wnioski z ewaluacji są wykorzystywane na bieżąco do 
 weryfikowania i modyfikowania podejmowanych działań? 
 - Czy organizacja ma, a jeśli tak, to jakie, wewnętrzne procedury pozwalające na 
 zapobieganie nieprawidłowościom (np. dotyczące wydatkowania pieniędzy, rozwiązywania 
 konfliktu interesów, praw pracowniczych)? 
 - W jaki sposób Wasza organizacja dba w swojej działalności o przejrzyste zasady 
 wynagradzania, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, przestrzeganie przepisów 
 związanych z RODO, zapewnienie bezpieczeństwa? Czy  stosuje zasady dobrego 
 rządzenia, równych szans kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób o zróżnicowanych 
 potrzebach i sytuacji rodzinnej oraz zrównoważonego rozwoju? 

 B5. Zarządzanie finansowe Wnioskodawcy  (max. 2000  znaków ze spacjami) 
 Opisz, w jaki sposób Wasza organizacja zarządza finansami, prowadzi księgowość, dba o 
 przestrzeganie standardów i obowiązujących przepisów. 
 Pytania pomocnicze: 
 - Jak wygląda zarządzanie finansowe organizacją? Czy organizacja planuje z 
 wyprzedzeniem swoje działania, sporządzając i stosując plany strategiczne, uwzględniające 
 różne źródła finansowania? 
 - Czy organizacja przygotowuje roczny, całkowity budżet organizacji, czy opiera się w swoich 
 działaniach na budżetach projektowych? 
 - Kto zajmuje się sprawami finansowymi Waszej organizacji? (np. czy Wasza organizacja 
 zatrudnia osoby prowadzące księgowość czy zleca usługi firmie zewnętrznej)? Jak 
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 prowadzona jest księgowość w organizacji? Czy organizacja dysponuje programem 
 księgowym? Czy i jak stosowane są obowiązujące przepisy prawa dot. rachunkowości oraz 
 obowiązujące standardy? Kto odpowiada za opracowanie i aktualizację polityki 
 rachunkowości i planu kont organizacji? 
 - Czy organizacja posiada regulamin wynagradzania? Kto odpowiada za naliczanie 
 składników wynagrodzeń? 
 - Czy Wasza organizacja na bieżąco wywiązuje się/reguluje należności wynikające z 
 obowiązujących przepisów podatkowych i zobowiązań publicznoprawnych? 
 - Czy Wasza organizacja publikuje na swojej stronie internetowej roczne sprawozdanie 
 finansowe? 
 - Czy sprawozdania finansowe Waszej organizacji poddawane są zewnętrznemu audytowi? 

 B6. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych z grantów* 
 (max. 2000 znaków ze spacjami) 
 Przygotowując opis, uwzględnij poniższe pytania pomocnicze. Opis może zawierać też inne 
 informacje, które są istotne dla wykazania Waszego doświadczenia. 
 Pytania pomocnicze: 
 - Jakie są dotychczasowe główne źródła finansowania działań Waszej organizacji? 
 - Czy organizacja ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł publicznych lub 
 prywatnych, krajowych lub zagranicznych? 
 - Jakie w ciągu ostatnich 5 lat udało Wam się pozyskać granty/dotacje na realizację 
 projektów? Wymień nazwy programów/tytuły projektów/kwotę dofinansowania oraz 
 informację o stanie rozliczeń. 
 - Czy Wasza organizacja ma doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie i 
 rozliczenia grantu? 

 C. STRATEGIA/PLAN ROZWOJU WNIOSKODAWCY 

 C1. Okres realizacji działań Wnioskodawcy* 
 - Data rozpoczęcia działań: nie wcześniejsza niż 01.09.2022 (kalendarz) 
 - Data zakończenia działań: nie późniejsza niż 30.04.2024 (kalendarz) 

 Liczba miesięcy realizacji działań (od 18 do 20 m-cy): (do wpisania) 

 C2. Rodzaj, zasięg i miejsce realizacji działań Wnioskodawcy* 

 C2A. Rodzaj działań Wnioskodawcy* 
 Wskaż, na jaki typ działań przeznaczysz środki z grantu. 
 - Działania wyłącznie na rzecz rozwoju własnej organizacji 
 - Działania na rzecz rozwoju własnego i sektora 
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 C2B. Zasięg i miejsce realizacji działań Wnioskodawcy* 
 Określ, gdzie będą realizowane działania i jaki będzie ich zasięg. Pamiętaj, że zgodnie z 
 zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym, działania nie mogą odbywać się na terenie 
 m. st. Warszawy 

 Jeżeli w polu  C2A  . zaznaczono  Działania wyłącznie  na rzecz rozwoju własnej 
 organizacji  , wówczas podaj powiat, w którym organizacja  jest zarejestrowana 
 Wybierz powiat z listy rozwijanej. 

 Jeżeli w polu  C2A  . zaznaczono  Działania na rzecz rozwoju  własnego i sektora  , wówczas 
 wskaż gdzie będą realizowane Wasze działania. 

 Lista wielokrotnego wyboru: 

 - działania ogólnopolskie 

 - działania ponadregionalne (więcej niż 1 województwo)  [=> możliwość wpisania województw] 

 - działania regionalne  (więcej niż 1 powiat)  [=> możliwość  wpisania powiatów] 

 C3. Wieloletnia strategia/plan rozwoju Wnioskodawcy (min. 2022 - 2024)* 

 Strategia/plan rozwoju organizacji*  Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz strategię/plan rozwoju organizacji min. na 
 lata 2022 - 2024 (plik w formacie pdf, doc, docx, odt). 

 C4. Streszczenie wieloletniej strategii/planu rozwoju Wnioskodawcy eksponujące 
 obszary i działania Wnioskodawcy wpisujące się w obszary Programu*  (max. 4000 
 znaków) 
 Przygotuj opis najważniejszych zagadnień zawartych w strategii/planie rozwoju organizacji. 
 Pytania pomocnicze: 
 - Jaka jest misja, wizja i cele strategiczne Waszej organizacji? 
 - Jakie cechy charakterystyczne ma środowisko, w którym pracujecie? Jak możecie 
 zdefiniować i opisać grupę/grupy docelowe? 
 - Co posiada Wasza organizacja, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, materialne i niematerialne? 
 - Jakie nowe trendy chcielibyście wykorzystać w swoich działaniach? Jakie nowe wyzwania 
 bądź zagrożenia widzicie przed swoją organizacją? 
 - Jak widzicie przyszłość swojej organizacji za 3 lata? Jakimi osiągnięciami będziecie mogli 
 się wtedy pochwalić? 
 - Co może być potrzebne / co należałoby rozwinąć w opisywanej 3-letniej perspektywie 
 działań, biorąc pod uwagę: 

 - pracę z Waszymi grupami docelowymi, 
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 - współpracę i partnerstwa o charakterze lokalnym i regionalnym, 
 - stabilność i stały rozwój zespołu oraz jego współpracowników i współpracowniczek, 
 - sprawne zarządzanie organizacją, tworzenie przyjaznego miejsca pracy, dbałość o 

 dobrostan pracowników (cele operacyjne). 
 - Jakie cele stawiacie sobie w organizacji , jeśli chodzi o budowanie Waszego wizerunku i 
 skuteczność w dotarcie do kluczowych (aktualnych i nowych) grup docelowych? Z jakimi 
 trudnościami możecie się zetknąć? 
 - Jakiego rodzaju konkretne zadania/działania planuje organizacja, w odniesieniu do 
 określonych celów strategicznych i operacyjnych? 
 - W jaki sposób i jak często będziecie weryfikować i ewentualnie modyfikować wyznaczone 
 cele operacyjne (w przypadku zaistnienia ryzyka/nieprzewidzianych trudności/zmiany sytuacji 
 wewnętrznej i zewnętrznej)? 
 - W jaki sposób będziecie sprawdzać, co udało się osiągnąć, czy jest to zgodne z planem, 
 zarówno jeśli chodzi o jakość rezultatów, jak i ich czas realizacji? 
 - W jaki sposób będziecie prowadzić ewaluację Waszych działań - na ile prowadzone 
 działania były skuteczne i efektywne; w jakim stopniu przyczyniły się do  realizacji 
 zaplanowanych rezultatów? 
 - W jaki sposób wnioski z bieżącego monitoringu oraz ewaluacji wpłyną na podejmowane 
 przez Was decyzje? 

 C5. W jaki sposób strategia Wnioskodawcy wpisuje się w co najmniej jeden obszar 
 wsparcia Programu*  (max. 1500 znaków ze spacjami) 
 Określ, które z celów strategicznych/operacyjnych oraz zaplanowanych przez Waszą 
 organizację działań (umieszczonych w strategii) wpisują się w obszary wsparcia Programu 
 oraz realizują jego cele? 
 Przeanalizuj i przedstaw, które z celów strategicznych, operacyjnych i odpowiadających im 
 podejmowanych działań organizacji wpisują się w cele i wartości (rozdział 2.4 podręcznika) 
 oraz obszary wsparcia Programu (rozdział 2.5 podręcznika). 

 C6. Tabela produktów i rezultatów 
 Wnioskodawcy  (format xls, doc, docx, odt, 
 pdf)* 

 Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz wypełnioną tabelę produktów i rezultatów . 
 Skorzystaj ze wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia o konkursie,zapoznaj się 
 również z rozdziałem 6.2 podręcznika 

 C7. W jaki sposób grant pomoże organizacji w realizacji opisywanej strategii? Wskaż, 
 które z zaplanowanych w tabeli rezultatów i produktów Wnioskodawcy zostaną 
 przygotowane/osiągnięte dzięki finansowaniu z Programu AO-FR?  (max. 1500 znaków 
 ze spacjami) 
 Określ, które z produktów oraz rezultatów planowanych działań (zgodnie z tabelą produktów i 
 rezultatów) zamierzacie osiągnąć/przygotować dzięki grantowi instytucjonalnemu. 
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 Wybierz produkty i rezultaty, które powstaną dzięki grantowi instytucjonalnemu, uzasadnij 
 krótko swój wybór, opisując ich proces przygotowania, działania, które zostaną podjęte, 
 sposób monitorowania. Skomentuj krótko rodzaj i sposób zbierania materiałów/dokumentów 
 potwierdzających osiągnięcie rezultatu bądź przygotowanie produktu. 

 D. BUDŻET Wnioskodawcy na lata 2022-2024 

 D1. Kwota wnioskowanego grantu w euro* 
 Prosimy wpisać jedną kwotę (w euro). 

 D2. Komentarz do budżetu Wnioskodawcy na lata 2022-2024 i przeznaczenie grantu* 
 (max. 1500 znaków ze spacjami) 
 Jakie są planowane główne źródła finansowania działań Waszej organizacji w latach 
 2022-2024? 
 Jaki będzie przewidywany udział środków z grantu w całkowitych przychodach organizacji 
 w latach 2022, 2023 i 2024? 
 Jak środki z grantu wpłyną na płynność i stabilność finansową organizacji w najbliższych 
 trzech latach oraz po zakończeniu umowy grantowej? 

 Opisz krótko, na jakie koszty zostaną przeznaczone środki z grantu. Uzasadnij, w jaki 
 sposób Wasza organizacja planuje działania oraz ich koszty względem posiadanych 
 zasobów, a także jak otrzymany grant wpłynie na osiągniecie spodziewanych rezultatów i 
 produktów. 

 D3. Plik budżetu Wnioskodawcy na lata 
 2022-2024 (format xls, ods)* 

 Dodaj plik 

 Kliknij „Dodaj plik”, a następnie wybierz i załącz plik z budżetem Waszej organizacji na lata 
 2022-2024 (w PLN) wraz z ogólną informacją na temat prognozowanych źródeł finansowania 
 budżetu i prognozowanych kosztów. 

 Układ i format budżetu mogą być dowolne, zgodne z dotychczasową praktyką organizacji, 
 jednak prosimy zadbać o czytelność i przejrzystość, tak aby Eksperci i Ekspertki oceniający 
 wniosek byli w stanie zobaczyć koszty głównych obszarów działalności organizacji (np. 
 działania rzecznicze, pomoc prawna, kampanie społeczne itd.), jak również proporcje i 
 różnice między poszczególnymi kategoriami kosztów (np. między kosztami programowymi a 
 administracyjnym itd.). Należy przedstawić listę źródeł finansowania budżetu Wnioskodawcy 
 wraz z ogólnymi kwotami w podziale na lata (np. 2022: kwota (zł) - grantodawca X, kwota (zł) 
 - darowizny, kwota (zł) - środki z 1%). 
 Przykładowy wzór budżetu umieszczony jest w Podręczniku (rozdział 10.1), który jest 
 załącznikiem do ogłoszenia konkursowego. 


