
 

 

KATEGORIA PYTANIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ? 

Czy można złożyć wniosek w tym konkursie na 

kontynuację współpracy realizowanej w 

projekcie, który jest realizowany jeszcze do 30 

września 2023? 

To, że inicjatywa dwustronna/regionalna nawiązuje do realizowanego już 

projektu nie powinno mieć wpływu na ocenę wniosku. To osobne perspektywy, 

aktywności i mechanizmy wsparcia. Proszę jednak pamiętać, że inicjatywa w tym 

naborze musi mieć sens i przynieść określone rezultaty związane z wymianą 

wiedzy/umiejętności i uczeniem się od siebie jako taka, a nie jedynie 

w połączeniu z innym projektem. Warto zapoznać się z kartą oceny wniosku na 

inicjatywę i zobaczyć, jakie kryteria są tam brane pod uwagę. Można ją znaleźć 

na stronach obu Programów. 

Czy możemy składać wniosek, jeżeli jesteśmy 

w trakcie realizacji projektu Aktywni Obywatele 

Fundusz Krajowy? Kończymy we wrześniu i 

mamy przed sobą rozliczenie. 

 

Oczywiście – można złożyć wniosek! Termin realizacji projektu finansowanego 

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (czy też Aktywni 

Obywatele – Fundusz Regionalny) w żaden sposób nie koliduje z możliwością 

złożenia wniosku na inicjatywy dwustronne/regionalne. 

O ile oczywiście spełniacie Państwo pozostałe kryteria, o których więcej tutaj 

[Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy] https://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf 

i tutaj [Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny] https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-

inicjatywy_PL.pdf 

Czy, będąc Grantobiorcą w Funduszu 

Krajowym, możemy aplikować w Funduszu 

Regionalnym? 

Tak, o ile prowadzicie Państwo przynajmniej część swoich działań poza m.st. 

Warszawą i spełniacie pozostałe kryteria opisane tutaj: https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-

inicjatywy_PL.pdf 

Czy dwuosobowy zarząd fundacji jest OK 

w przypadku wnioskodawcy? 

Tak, każdy zarząd liczący więcej niż 1 osobę uprawnia do bycia wnioskodawcą. 

Wyłączone z aplikowania są jedynie fundacje, w których zarząd jest 1-osobowy, 

a jednocześnie nie powołano organu nadzoru (np. rady Fundacji). Jeśli taki organ 

w fundacji działa, to może ona mieć nawet zarząd 1-osobowy i będzie wówczas 

uprawniona do aplikowania. 

Czy możemy aplikować, jeśli projekt z AOFK 

został zakończony w październiku 2022? 

Oczywiście – można złożyć wniosek! Termin realizacji projektu finansowanego 

w ramach Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy (czy też Aktywni Obywatele –

Fundusz Regionalny) w żaden sposób nie koliduje z możliwością złożenia 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
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wniosku na inicjatywy dwustronne/regionalne. O ile oczywiście spełniacie 

Państwo pozostałe kryteria, o których więcej tutaj [Aktywni Obywatele - Fundusz 

Krajowy] https://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf 

i tutaj [Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny] https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-

inicjatywy_PL.pdf 

PARTNER I DOKUMENTY 

Z NIM ZWIĄZANE 

Jak znaleźć partnera z Państw-Darczyńców? 

Jak można otrzymać pomoc w poszukiwaniu 

partnerów? 

Zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się podstronami na temat 

współpracy dwustronnej i regionalnej na stronach obu Programów. Znajdziecie 

tam Państwo m.in. linki do baz organizacji z Państw-Darczyńców i podmiotów 

z różnych krajów, które zgłosiły chęć udziału w projektach partnerskich 

w programie Active Citizens Fund, którego polską odsłoną są oba nasze 

Programy.  

Adresy podstron: 

 Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: współpraca dwustronna 

i współpraca regionalna, 

 Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: współpraca dwustronna  

i współpraca regionalna. 

W dalszej kolejności, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, tj. 

koordynatorkami współpracy międzynarodowej w obu Programach: 

 dla Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Anna Fedas 

(afedas@batory.org.pl, +48 791 413 200), 

 dla Programu Aktywni Obywatele -– Fundusz Regionalny: Ewa Stokłuska 

(ewa.stokluska@fed.org.pl, +48 720 801 013). 

Możemy pomóc w wyszukaniu konkretnych instytucji/organizacji zajmujących się 

interesującą Państwa tematyką. 

Jaki rodzaj dokumentów jest potrzebny przy 

współpracy z partnerami z innego państwa 

(porozumienie, umowa partnerska)? I jakie 

inne dokumenty będą potrzebne? 

Na etapie składania wniosku nie musicie załączać Państwo żadnych 

dodatkowych dokumentów oprócz wypełnionego formularza wniosku: deklaracja 

partnera jest elementem wniosku (formularz do ściągnięcia ze strony Programów 

– tutaj: https://aktywniobywatele.org.pl/ruszyl-konkurs-wnioskow-na-inicjatywy-

dwustronne-i-regionalne/  i tutaj: https://aktywniobywatele-
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regionalny.org.pl/inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/ ), który Państwo 

wypełniacie w języku angielskim i pod którym, oprócz Waszej organizacji (lidera), 

podpisuje się także partner/partnerzy. Deklaracja partnera (dot. m.in. udziału 

w tworzeniu wniosku, zobowiązania do podpisania umowy partnerskiej 

w przypadku otrzymania dofinansowania itd.) stanowi ostatnią część wniosku, 

nad miejscem na podpisy partnera/partnerów. Przesyłając nam wniosek, musicie 

Państwo zadbać, by znalazły się na nim podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania partnerów – skany podpisów odręcznych lub podpisy 

elektroniczne. 

Czy jako Ukrainka mieszkająca na Ukrainie 

mogę zaprosić partnerską organizację 

pozarządową w Polsce do złożenia wniosku 

o odbycie stażu w jej urzędzie? 

Przede wszystkim proszę pamiętać, że wnioskodawcą i partnerem w inicjatywie 

muszą być osoby prawne: w przypadku lidera organizacje pozarządowe i inne 

podmioty spełniające warunki określone w ogłoszeniu, a w przypadku partnerów 

– także inne podmioty prywatne i publiczne (z wyłączeniem jednoosobowej 

działalności gospodarczej). Jeśli jest Pani związana z jakąś ukraińską 

organizacją/instytucją, która może wystąpić w roli partnera (tj. spełnia wymogi dla 

partnerów inicjatywy) i będzie gotowa wysłać Panią na staż jako swoją 

reprezentantkę do polskiej organizacji (organizacji społecznej zarejestrowanej w 

Polsce i spełniającej kryteria wymienione tutaj: 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf lub tutaj 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf), która 

zgodzi się być liderem takiej inicjatywy, to tak – istnieje taka możliwość. 

Czy można wysłać dokumenty podpisane 

przez partnerów przez aplikacje Autenti? 

Tak – dopuszczamy przesłanie wniosku w formie dokumentu podpisanego przez 

platformę Autenti lub inną aplikację weryfikująca podpis w formie elektronicznej. 

Przesłany w tej postaci plik musi jedynie zawierać informacje wygenerowane 

przez aplikację z danymi osób, które podpisały wniosek. 

KWALIFIKOWALNOŚĆ 

DZIAŁAŃ 

Czy organizacja szkolenia z udziałem 

organizacji z zagranicy może odbywać się 

w Polsce? 

Tak. Działania w ramach inicjatywy mogą być prowadzone na terenie Polski lub/i 

dowolnego z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),  lub/i 

dowolnego z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG i Funduszy Norweskich 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
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(Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) lub/i Ukrainy. 

Czy celem wymiany może być 

przeciwdziałanie przemocy domowej (czyli nie 

tylko ze względu na płeć)? 

Zasadniczym celem inicjatywy ma być wymiana wiedzy/umiejętności między 

przedstawicielami partnerów składających wspólnie wniosek. Obszar, jakiego ma 

dotyczyć ta wymiana, ma się wpisywać w cele Programu i objęte nim obszary 

wsparcia. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (nie tylko ze względu na płeć) 

wpisuje się w szeroki zakres działań mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmacnianie osób i grup narażonych na wykluczenie, więc tak – 

jest to obszar, którego mogą dotyczyć planowane działania edukacyjne 

(w znaczeniu wymiany wiedzy/umiejętności i doświadczeń) w ramach inicjatywy. 

Czy staż może być jedynym zaplanowanym 

działaniem? 

Tak – staż może być jedynym działaniem zaplanowanym w ramach inicjatywy. 

Wraz z działaniami przygotowawczymi/rozliczającymi to działanie. 

Czy dotacja jest sensu scricte na wyjazd, czy 

ma być udowodniony jakiś końcowy rezultat, 

np. wspólna inicjatywa? 

Dofinansowanie w tym mechanizmie ma służyć sfinansowaniu bezpośrednich 

działań, których celem jest wymiana wiedzy/umiejętności między 

przedstawicielami partnerów składających wspólnie wniosek. Nie musi być to 

koniecznie wyjazd. Rezultatem inicjatywy może być samo odbycie działań 

edukacyjnych i nabycie w ich wyniku wiedzy/umiejętności przez uczestniczące 

w nich osoby. Nie ma wymogu, aby od razu praktycznie te umiejętności wdrażać 

w ramach tych kilku miesięcy realizacji inicjatywy. Jeśli jednak macie Państwo od 

razu pomysł, jak doświadczenia z realizacji inicjatywy będziecie chcieli/chciały 

wykorzystać – zachęcamy, by opisać to we wniosku, jako że potencjał na 

praktyczne wykorzystanie efektów inicjatywy jest jednym z kryteriów oceny 

wniosków. Ze wszystkimi kryteriami oceny wniosków można zapoznać się tutaj: 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf lub/i tutaj 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf) 

Jeśli chodzi o wizyty studyjne – ile osób 

z organizacji może wziąć w nich udział i ile dni 

powinny trwać? 

Nie ma limitu określającego liczbę osób, które mogą brać udział w wizycie 

w ramach inicjatywy. To od Państwa zależy, jak zaplanujecie budżet inicjatywy 

i udział ilu osób będziecie w stanie sfinansować za te środki. Zwracamy jednak 

uwagę, że działania w ramach inicjatywy mają być faktycznym doświadczeniem 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
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edukacyjnym (wymianą wiedzy/doświadczeń), więc upewnijcie, ile osób będzie 

mogło faktycznie efektywnie uczestniczyć w zaplanowanych działaniach. 

Doświadczenie organizowania przez nas różnych wizyt studyjnych wskazuje, że 

warto również skonsultować z organizacją goszczącą liczbę osób, która weźmie 

udział w wizycie oraz pojemność sal warsztatowych/spotkaniowych, którymi 

dysponują. Okazało się bowiem nie raz, że to właśnie wielkość dostępnych 

pomieszczeń konferencyjnych w danej miejscowości decydowała o liczebności 

wyjazdu. 

Jeśli chodzi o liczbę dni na wizytę, to jedyne ograniczenie dotyczy wizyt, które 

mają mieć charakter stażu lub job-shadowingu. W takich przypadkach muszą 

one trwać od 5 do 10 dni roboczych przypadających na sam pobyt w organizacji 

goszczącej. 

Czy takimi osobami wyjeżdżającymi mogą być 

wolontariusze, czy tylko pracownicy lub 

przedstawiciele np. zarządu? 

Osobą wyjeżdżającą może być wolontariusz, który ma umowę wolontariacką 

z organizacją, jednak w tym przypadku nie będzie można sfinansować tej osobie 

kosztów kompensujących czas pracy spędzony na stażu / job-shadowingu, 

ponieważ organizacja występująca w roli lidera lub partnera, która planuje wysłać 

taką osobę na staż, nie może wykazać jakie koszty wynagrodzenia muszą być 

skompensowane za okres jej udziału w stażu. Można natomiast pokryć wydatki 

związane z podróżą/pobytem za granicą takiej osoby oraz wydatki związane z jej 

stażem po stronie organizacji goszczącej. Prosimy pamiętać o stawkach 

dotyczących diet do danego kraju wynikających z odpowiedniego 

rozporządzenia. 

 

Czy job-shadowing musi być realizowany 

w formule 1 pracownik – 1 opiekun? 

Nie ma takiego wymogu. Wszystko zależy od koncepcji job -hadowingu, która 

powinna zakładać jak najefektywniejszą wymianę wiedzy/umiejętności/ 

doświadczeń przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań, potrzeb i możliwości 

zarówno organizacji wysyłającej, jak i goszczącej. Formuła job-shadowingu 

powinna również wynikać z jej koncepcji i ustaleń z partnerem. 

Proszę o krótkie wyjaśnienie różnicy między 

stażem a job-shadowingiem. 

Obie są formami zdobywania nowej wiedzy/doświadczeń i umiejętności. 

W największym skrócie: na stażu wykonuje się powierzone zadania i przez czas 

stażu osoba biorąca w nim udział staje się częścią zespołu. Podczas job-

shadowingu nie jest wymagane przez osobę w nim uczestniczącą wykonywanie 
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żadnych zadań, a jedynie “oberwowanie/podpatrywanie w pracy” innej osoby na 

danym stanowisku/przy wykonywaniu określonych czynności, które są dla 

organizacji wysyłającej ważne/potrzebne. Słowo “shadow” z języka angielskiego 

tłumaczymy jako “cień”, więc można to sobie obrazowo wyobrazić jako “bycie 

cieniem danej osoby”.  Dość przystępne wyjaśnienie, czym jest job-shadowing 

(choć w środowisku biznesowym) zaproponował portal praca.pl - oto link: 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/job-shadowing-co-to-jest,na-czym-

polega_pr-2376.html. 

Czy może być tak, że szczegółowe 

przygotowanie stażu to są już działania 

w ramach inicjatywy? Czyli że przed wyjazdem 

spotykamy się na Zoomie, żeby dograć 

szczegóły? 

Tak, jak najbardziej, zwłaszcza w zakresie praktycznych ustaleń logistycznych. 

Ale jakieś wstępne działania przygotowawcze (planowanie) musicie na pewno 

odbyć jeszcze przed złożeniem wniosku, bo jego elementem jest wstępny plan 

stażu (ile będzie trwał, jakie rodzaje zadań/doświadczeń będzie 

realizować/zdobywać uczestnicząca w nim osoba itd.). 

TERMIN ZŁOŻENIA 

APLIKACJI 

20 lutego do której godziny można złożyć 

wniosek? 

Tylko w 3. rundzie (do 30 kwietnia) termin składania wniosków upływa w południe 

czasu polskiego. W rundach 1. i 2. czas ten liczony jest do końca danego dnia, 

czyli do 23.59 – odpowiednio 20 lutego i 20 marca. 

KWALIFIKOWALNOŚĆ 

WYDATKÓW ORAZ 

ASPEKTY FINANSOWE 

 

36 tys. euro i 25. tys euro to kwoty na cały 

program? Czyli np. w programie krajowym 

przewidujecie dofinansowanie 6 projektów? 

W każdym z Programów przewidziano takie same alokacje na inicjatywy, czyli: 

 w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: 36 000 

EUR na inicjatywy dwustronne i 25 000 EUR na inicjatywy regionalne; 

 w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: 36 000 

EUR na inicjatywy dwustronne i 25 000 EUR na inicjatywy regionalne. 

Oznacza to, że w każdym z Programów (przy przyznaniu maksymalnych 

dofinansowań) planujemy sfinansować około 6 inicjatyw dwustronnych i 5 

inicjatyw regionalnych, czyli łącznie około 12 inicjatyw dwustronnych i 10 

inicjatyw regionalnych w ramach całego naboru. 

Ze wszystkimi zagadnieniami finansowymi można zapoznać się tutaj: 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf lub/i tutaj 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf. 

 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/job-shadowing-co-to-jest,na-czym-polega_pr-2376.html
https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/job-shadowing-co-to-jest,na-czym-polega_pr-2376.html
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
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Czy w ramach budżetu można 

wygospodarować środki na koordynację 

projektu lub koszt utrzymania biura? Czy 

całość dofinansowania musi zostać 

przeznaczona na działania projektowe? 

 

Niestety, nie zakładamy żadnych kosztów tego typu. Tylko te koszty są 

kwalifikowalne, które “mają bezpośredni związek z realizowaną inicjatywą 

i zostały zaplanowane w budżecie”. Ze wszystkimi zagadnieniami finansowymi 

można zapoznać się tutaj: https://aktywniobywatele.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf lub/i tutaj 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-

content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf. 

 

Czy Państwa-Darczyńcy równolegle posiadają 

takie granty? Czyli czy można aplikować my 

na nasze działania, a organizacja goszcząca 

na swoje? 

Nabory wniosków na działania dwustronne w ramach Programu Active Citizens 

Fund, którego polską odsłonę stanowią Programy AO-FK i AO-FR, nie są 

realizowane przez Państwa-Darczyńców, a jedynie przez niektóre z innych 

Programów w Państwach-Beneficjentach, m.in. w Bułgarii, Czechach, Grecji, 

Łotwie, Rumunii. W ramach niektórych z nich o środki mogą aplikować również 

podmioty z Państw-Darczyńców, ale są to nabory wyłącznie na działania 

dwustronne, a więc dla podmiotów z Państw-Darczyńców we współpracy 

z podmiotami z tych Państw-Beneficjentów, w których ogłoszony jest konkurs. 

Wedle naszej wiedzy, w żadnej innej krajowej odsłonie Programu ACF nie ma 

naboru na inicjatywy regionalne w podobnej do naszej formule. Bardziej 

szczegółowe informacje można znaleźć na stronach poszczególnych programów 

krajowych (linki do nich można znaleźć tutaj). Jednocześnie przypominamy, że 

w ramach naszego naboru nie ma możliwości wnioskowania wyłącznie przed 

podmiot polski – wniosek musi być złożony z partnerem (choć oczywiście nie ma 

wymogu, by korzystał on bezpośrednio z dofinansowania przyznanego w ramach 

jednego z naszych Programów). 

W jaki sposób są przekazywane środki 

w przypadku zdobycia grantu? Kiedy? 

Zaliczkowo czy zwrot? 

Środki przekazywane są w całości zaliczkowo na wskazane w umowie konto 

lidera inicjatywy, możliwie niezwłocznie po podpisaniu umowy dofinansowania 

z odpowiednim Operatorem. 

Czy istnieje prawdopodobieństwo, że cała 

alokacja środków zostanie wykorzystana przy 

pierwszej turze oceny wniosków? Czy środki 

też są podzielone na 3 tury? 

Istnieje takie niezerowe ryzyko, tj. pula alokacji nie jest podzielone pomiędzy trzy 

tury naboru. Niemniej priorytetem jest dla nas dofinansowanie najlepszych 

inicjatyw, więc nie będziemy wydawać tych środków “na siłę” na wcześniejszych 

etapach. Mamy nadzieję, że uda nam się dofinansować inicjatywy w ramach 

każdej z rund, ale nie możemy tego zagwarantować. 

https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie_do_naboru_na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zaproszenie-do-naboru-na-inicjatywy_PL.pdf
https://eeagrants.org/topics-programmes/culture-civil-society-good-governance-and-fundamental-rights-and-freedoms/civil
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Czy w skład rozliczenia wchodzą koszty 

ponoszone przez partnera zagranicznego? Tj. 

czy w budżecie mogą być ujęte środki dla 

partnera z zagranicy i przekazane jemu i przez 

niego rozliczane? 

Partner zagraniczny może wydatkować środki z przyznanego dofinansowania. 

Aby to umożliwić, musicie Państwo jako lider podpisać z nim umowę partnerską 

regulującą kwestie rozliczeń. Rozliczenie z partnerem, podobnie jak 

w konkursach grantowych w naszych Programach, powinno odbywać się na 

podstawie noty księgowej z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi 

ponoszone przez partnera wydatki. Do noty księgowej, która składacie do 

Operatora jako lider wniosku, dołączacie wówczas jako jeden z dokumentów 

potwierdzających wydatki notę od partnera wraz z załącznikami. Ostatecznie to 

Wy jako lider odpowiadacie za poprawne rozliczenie dofinansowania, w tym 

pozyskanie od partnera poprawnej noty i potwierdzeń poniesionych wydatków. 

Czy partner może być organizacją, której 

przekażemy środki na wynagrodzenie 

opiekuna, a także pokrycie kosztów 

wyżywienia i zakwaterowania? Czy 

powinniśmy to organizować na własną rękę 

i opłacać takie usługi innemu podmiotowi 

(mam tu na myśli np. wyżywienie, 

zakwaterowanie, dojazdy)? 

 

Jeśli jest to prostsze, to tak – partner zagraniczny może ponieść te wydatki 

bezpośrednio (zwłaszcza oczywiście wynagrodzenie, np. opiekuna stażu/job-

shadowingu, ale też np. koszty zakwaterowania w kraju, gdzie odbywać się 

będzie taki staż). Z nami jako Operatorami rozlicza się jednak lider inicjatywy, 

czyli to Wy jako lider odpowiadacie za poprawne rozliczenie dofinansowania, 

w tym pozyskanie od partnera poprawnej noty i potwierdzeń poniesionych 

wydatków. Do noty księgowej, która składacie do Operatora jako lider wniosku 

dołączacie wówczas jako jeden z dokumentów potwierdzających wydatki notę od 

partnera wraz z załącznikami. Oznacza to np. że jeśli organizacja, która jest 

Waszym zagranicznym partnerem i przyjmuje osobę od Was na staż, ma pokryć 

na miejscu koszty jej zakwaterowania, to musi przedstawić fakturę/rachunek za 

taki koszt poniesiony na rzecz podmiotu zewnętrznego. 

HARMONOGRAM 

Czy we wniosku muszą być wpisane dokładne 

daty realizacji np. stażu? Czy może być 

orientacyjnie, np. wrzesień-październik? 

Daty orientacyjne są akceptowalne, zwłaszcza że inicjatywa może być 

planowana ze sporym wyprzedzeniem czasowym. Kluczowe jest jedynie 

określenie na etapie umowy ostatecznej daty rozpoczęcia i zakończenia jej 

realizacji, żebyśmy mieli pewność, że mieści się ona w ramach 1-6 miesięcy oraz 

od jakiego momentu będziemy liczyć 30 dni na okres sprawozdawczy. 

SPRAWOZDANIE Czy sprawozdanie składamy po angielsku? Nie, sprawozdawać możecie się Państwo w języku polskim. 

 

 


