Lista najczęściej zadawanych pytań:

1. W regulaminie jest zapis, że „pracownicy organizacji pozarządowej stanowią nie więcej niż
50% członków grupy nieformalnej/samopomocowej”. Co Operator rozumie pod pojęciem
pracownika?
Odp.: Pracownik w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2
Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

2. Czy w skład grupy nieformalnej mogą wchodzić osoby niepełnoletnie?
Odp.: Umowę z Operatorem podpisuje Lider grupy nieformalnej, on składa również wniosek,
więc Lider powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Pozostali członkowie
grupy nieformalnej nie muszą być osobami pełnoletnimi. Jednak jeśli umowa o współpracy z
opiekunem –organizacją posiadającą osobowość prawną jest podpisywana z wszystkimi
członkami grupy, to w tym przypadku pozostali członkowie również powinni posiadać pełną
zdolność do czynności prawnych.

3. Czy członkowie grupy nieformalnej muszą być zameldowani na terenie woj. kujawsko
pomorskiego?
Odp.: Nie ma takiego wymogu. Ważne by projekt był realizowany na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.

4. Czy ngo/grupa muszą posiadać wkład własny?
Odp.: Nie ma takiego wymogu. Jednak warto zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem
Dział IV pkt 8 dodatkowo punktowane będą wnioski, w których autorzy inicjatywy
przewidują angażowanie wolontariuszy i/lub innych partnerów społecznych.

5. Czy grupa nieformalna może być złożona w całości z członków organizacji pozarządowej?
Odp.: Tak - jeśli nie są oni pracownikami tej organizacji - pracownicy mogą stanowić 50%
członków.

6. Czy liderem grupy nieformalnej może być osoba pełniąca jednocześnie funkcję prezesa
organizacji-opiekuna (nie będąca pracownikiem ngo)?
Odp.: Nie - ze względu na trójstronny charakter umowy, która będzie podpisywana (podpisy
lidera i prezesa org. opiekuna - nie może to być ta sama osoba). Funkcję lidera może pełnić
jakiś inny członek nie-pracownik, wolontariusz organizacji itp.

7. Czy klub sportowy z osobowością prawną na podstawie wpisu do ewidencji starosty może
wnioskować o grant jako młoda org. - jeśli nie działa dłużej niż 18 mies.?
Odp.: Podmioty wpisane do ewidencji starosty będą mogły ubiegać się o mikrodotacje o ile
spełniają warunki określone dla młodych organizacji pozarządowych (posiadają osobowość
prawną, w momencie aplikowania o środki mają nie więcej niż 18 miesięcy a ich budżet za
ubiegły rok nie przekracza 25 tys.).
8.

Czy sprzęt zakupiony przez młodą ngo trzeba będzie jakoś oznakować?
Odp.: Tak, treść opisu znajduje się w umowie.

9. Czy do budżetu we wniosku trzeba załączać dokumenty poświadczające wyceny kosztów?
Odp:. Nie.
10. Czy nauczycieli - pracowników szkoły - należy rozpatrywać jako pracowników instytucji
publicznej?
Odp. Tak. W skład grupy nieformalnej może wejść jeden nauczyciel + np. dwoje rodziców
uczniów.
11. Czy pracownik naukowy to pracownik instytucji publicznej?
Odp. Jw.
12. Czy stażysta Miejskiego Domu Kultury to pracownik instytucji publicznej?
Odp. Nie. Stażyści nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy(Patrz odp. na pytanie
1).
13. Czy jeśli grupa nieformalna liczy 4 osoby, to 2 os. mogą być przedstawicielami instytucji
publicznej?
Odp.: Wniosek i umowa uwzględnia 3 członków grupy nieformalnej. 1 os. może być
przedstawicielem instytucji publicznej - 2 pozostałe nie. Grupa może oczywiście być bardziej
liczna - ale umowa tego nie rejestruje.

14. Czy grupa nieformalna może przeznaczyć grant wyłącznie na zakup sprzętu?
Odp.: Nie. Na koszty wyposażenia można przeznaczyć 10% grantu, główne działania
powinny obejmować zadania w sferze pożytku publicznego typu działania animacyjne

skierowane do społeczności lokalnej. Ewentualny zakup sprzętu (10% dotacji) musi być
uzasadniony w odniesieniu do tych działań.

15. Czy zakup aparatu fotograficznego na potrzeby warsztatów foto może być w budżecie ujęty
jako koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu?
Odp.: Aparat to koszty wyposażenia.

16. Czy osoba zameldowana w Grudziądzu (ale faktycznie mieszkająca w Aleksandrowie) może
być liderem projektu realizowanego na terenie powiatu aleksandrowskiego i wnioskować o
grant do „Tłoka”?
Odp.: Tak - liczy się miejsce realizacji projektu, grupa docelowa.
17. Czy można być członkiem 2 grup nieformalnych?
Odp.: Tak, zwracamy jednak uwagę, by przemyśleć takie rozwiązanie. Należy zadbać o
sprawną realizację każdego z tych projektów.
18.

Czy grupa nieformalna musi posiadać statut/regulamin, z którego będzie wynikać, że jest
„zarząd”, który będzie reprezentował grupę?
Odp.: Grupa nie musi posiadać statutu/regulaminu. Skład grupy wykazywany jest we
wniosku o przyznanie mikrodotacji.

19.

Czy konto bankowe opiekuna musi być odrębnym kontem bankowym czy wystarczy
wyodrębniony sposób księgowania, pozwalający jednoznacznie przypisać koszty do
projektu?
Odp. Wystarczy wyodrębniony sposób księgowania.

20.

Czy są ograniczenia co do udziału danej osoby w kilku grupach nieformalnych?
Niekoniecznie w charakterze lidera, ale jako członka tej grupy – dotyczy to np. osoby –
wolontariusza który posiada doświadczenie w realizacji projektu?
Odp.: Nie ma takiego ograniczenia. (Patrz odpowiedź na pyt.17)

21.

Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której lider grupy nieformalnej jest członkiem
stowarzyszenia – opiekuna?
Odp.: Zgodnie z zapisami regulaminu taka sytuacja jest dopuszczalna.

22.

W przypadku grupy nieformalnej i opiekuna prawnego - w przypadku "niepowodzenia" w
rozliczeniu projektu - kto będzie musiał zwracać środki lub ich część - opiekun czy Lider?
Odp. Środki przekazywane są na konto bankowe Opiekuna i to on zobowiązany jest do ich
zwrotu. Rozliczenia między opiekunem a grupą nieformalną reguluje odrębna umowa
między nimi. Wzór umowy o współpracy stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

23.

Czy opiekun prawny musi mieć w statucie zadania/cele dotyczące wspierania innych grup
czy też wystarcza, ze cele jego działalności są zbieżne z celami projektu realizowanego
przez grupę nieformalną ?
Odp. Wystarczy, że cele działalności Opiekuna będą zbieżne z celami projektu, tak aby
opiekun na którego wystawiane są dokumenty księgowe nie miał problemu z ich
zaksięgowaniem w swojej organizacji.

24.

Czy zapis: "żaden z członków grupy nieformalnej/samopomocowej/zarządu młodej
organizacji nie pozostawał w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z
Operatorami mikrodotacji od 2012 r. do chwili obecnej. " dotyczy tylko sytuacji gdy grupa
nieformalna składa wniosek bez pośrednictwa opiekuna - NGO z osobowością prawną?
Odp.: Ten zapis regulaminu dotyczy wszystkich wnioskodawców. Nawet w przypadku
grupy nieformalnej z Opiekunem z osobowością prawną wnioskodawcą jest grupa
nieformalna a organizacja pozarządowa zajmuje się rozliczeniem projektu.
Przywołany zapis regulaminu dotyczy osób, które pracowały lub współpracowały z
Operatorem czyli TRGP lub TłOK-iem w okresie od stycznia 2012 do dnia złożenia
wniosku.

25.

Jak wycenić pracę wolontariuszy ?
Odp. Wycena powinna uwzględniać rodzaj pracy i stawki rynkowe na podobnych
stanowiskach. Godzinę pracy wolontariusza wyceniamy na tyle ile wynosiła by wartość
godziny pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub zlecenie przy podobnych
zadaniach.

26.

Czy w przypadku pracy z młodzieżą (wyjazd szkoleniowy) konieczne są uprawnienia do
pracy z dziećmi?
Odp.: Wnioskodawca chcąc realizować określone zadanie powinien stosować się do
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

27.

Jak rozliczyć koszty wyjazdów służbowych: opiekun nie może wystawić delegacji, czy
można zakupić paliwo oraz/lub zaplanować zwroty kosztów zgodnie z kosztami transportu
środkami publicznymi (bez konieczności przedkładania biletów)?
Odp.: Rozliczenie kosztów przejazdu jest możliwe w przypadku osób zatrudnionych lub
wolontariuszy. Kwoty przejazdów są kwalifikowane do ceny biletu transportu publicznego

na danej trasie. W przypadku przejazdu samochodem prywatnym należy przedstawić
stosowne rozliczenie-rachunek kosztów przejazdu-zawierające trasę i cel przejazdu, liczbę
kilometrów, numer rejestracyjny samochodu własnego lub użytkowanego. Ponadto należy
posiadać spisaną umowę użyczenia auta.

28.

Jak rozumieć koszty wyposażenia oraz koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich
adresatów projektu?
Odp.: Koszt wyposażenia to koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego
wartość początkowa nie przekracza 3500 zł brutto, natomiast koszty związane z
uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania to np. materiały szkoleniowe, wynajem
Sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd
uczestników, nagrody dla uczestników w konkursie itp.

29.

Czy młodej organizacji nie obowiązuje limit kwoty mikrodotacji?
Odp.: Maksymalna kwota mikrodotacji o którą można wnioskować to 5000 zł.

30.

Czy młoda organizacja pozarządowa składająca wniosekj może być opiekunem dwóch grup
inicjatywnych?
Odp.: Zgodnie z Regulaminem jedna organizacja może być opiekunem najwyżej dwóch
różnych grup w każdym naborze (Dział IV pkt 10). Operator rozróżnia jednak 2 pojęcia:
młoda organizacja pozarządowa i organizacja pozarządowa. Wg operatora opiekunem może
być jedynie organizacja istniejąca powyżej 18 miesięcy. Na opiekunie spoczywa bowiem
ważne zadanie prawidłowego zaksięgowania i rozliczenia mikrodotacji, więc powinna
zajmować się tym organizacja z większym doświadczeniem.

31.

Czy wolontariuszem mogą być osoby niepełnoletnie?
Odp.: Osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów
prawnych na podjęcie wolontariatu.
Organizację musi wiązać z wolontariuszem umowa wolontariacka w przypadku współpracy
powyżej 30 dni kalendarzowych. Jeżeli współpraca trwa krócej nie ma obowiązku
zawierania umowy wolontariackiej, trzeba jednak wykupić dla wolontariuszy ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków. W uzasadnionych przypadkach można je
sfinansować z dotacji.

32.

Czy członek grupy nieformalnej/lider/członek organizacji pozarządowej aplikujący o
dotację może być jednocześnie trenerem w projekcie- szkoleniowcem?
Odp.: Może.

