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Wady funduszy dla organizacji pozarządowych

Wymagany wkład własny o zróżnicowanym poziomie

Niewystarczające wysokości budżetów ogólnych poszczególnych 

instrumentów finansowych

Duże redukcje przyznanych już dotacji

Występująca gdzieniegdzie uznaniowość przyznawania dotacji

Konieczność korzystania  metodologii PCM w trakcie 

opracowywania wniosków o dotacje

Rozbudowana sprawozdawczość występująca w trakcie realizacji

oraz po zakończeniu projektu.

Niedoskonały system wsparcia organizacji w zakresie 

opracowywania  wniosków projektowych [wyjątek PO KL].

Przygotowanie projektu nie jest kosztem, który można pokryć 

z dotacji.
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Zalety funduszy dla organizacji pozarządowych

Duża liczba instrumentów finansowych

skierowanych do organizacji pozarządowych .

Duży zakres tematyczny obszarów objętych

wsparciem finansowym.

Narzędzie rozwoju organizacji pozarządowych

Narzędzie profesjonalizacji organizacji

pozarządowymi

Możliwość modernizacji zaplecza technicznego

organizacji pozarządowej.
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Statystyka funduszowa

• Fundacja PZU – 40 wniosków złożonych do dofinansowania zostało 
przeznaczonych 15 projektów[dane za 2010 rok].

• Fundusz Organizacji Pozarządowych- 267 wniosków zostało 

złożonych, 44 zostało przeznaczonych do dofinansowania 

[projekty małe, dane za 2011 rok].

• Fundusz Organizacji Pozarządowych - 524 wnioski zostały 

złożone, 23 wnioski zostały dofinansowane [projekty duże, 

dane za 2011 rok].

• Dotacje MSZ - konkurs „Edukacja globalna”- 102 wnioski 

zostały złożone, 41 przeznaczono do dofinansowania.
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Statystyka funduszowa

• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: łącznie wpłynęło 4008
wniosków, z czego dofinansowanie w ramach priorytetu I otrzymało
168 wniosków, w ramach priorytetu II dofinansowanie otrzymało
65 wniosków, w ramach priorytetu III dofinansowanie otrzymało
174 wnioski, w ramach priorytetu IV dofinansowanie otrzymało 80
wniosków [dane za 2012 rok].

• Fundacja Jana Kantego Steczkowskiego: 220 projektów
zostało złożonych, a 25 projektów [ścieżka I i II] otrzymało
dofinansowanie.

• Program „Młodzież w Działaniu”: Podakcja 1.2. W ramach tej
podakcji 40% wniosków otrzymało dofinansowanie z Narodowej
Agencji [dane za rok 2011].

• Fundacja Kronenberga- 31 wniosków otrzymało dofinansowanie, 
z czego 2 projekty z województwa kujawsko-pomorskiego.

• [Dane za 2010 rok].
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Projekty małe
• Fundacja Aktywności Zawodowej z Gdyni wraz z 

partnerami. Wielkość dotacji przyznanej: 130 518 zł.

Tytuł projektu: "Administracja publiczna a polski rynek 
pracy”.
Projekt monitorujący działania administracji na rzecz aktywizacji
osób niepełnosprawnych oraz wzmacniający świadomość osób
niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw.

Główne cele projektu to: Weryfikacja skuteczności podejmowanych
działań przez administrację na rynku pracy, weryfikacja obietnic
wyborczych dotyczących rynku pracy.
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

• Realizowane działania:

• Badanie ankietowe z osobami niepełnosprawnymi. Celem badania
jest sprawdzenie stanu wiedzy osób niepełnosprawnych
o realizowanych działaniach administracji publicznej.

• Badanie ankietowe wśród starostów. Głównym celem badania
wśród starostów jest zapoznanie się z ilościowymi danymi z zakresu
działań władz samorządowych dotyczących aktywizacji osób
niepełnosprawnych

• Badanie ankietowe partii politycznych. Chcąc uzyskać pełen obraz
działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne,
przeprowadzamy również badanie z przedstawicielami partii
politycznych. Dowiemy się jakie postulaty mają dla nich wartość
priorytetową oraz jaki jest stopień ich realizacji w poszczególnych
województwach [3.].
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Projekty małe:
• Stowarzyszenie Wielokulturowy 
Zgierz. Wielkość dotacji 
przyznanej:175 212 zł.

Projekt zakłada stworzenie gazety lokalnej, niezależnej od
administracji publicznej, tworzonej przez członków zgierskich
organizacji pozarządowych i samych Zgierzan. Gazeta ma stanowić
narzędzie monitorowania i recenzowania administracji publicznej
oraz bodzieć do mobilizacji obywatelskiej.
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 

Kto może aplikować?
• Fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń, które mają osobowość

prawną, zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
zarejestrowane na terenie RP.

• Ważne: Suma przychodów z działalności ngo w ostatnim zatwierdzonym okresie
obrachunkowym nie może przekraczać kwoty 50 tys. zł.

Kto nie może aplikować?
• Organizacja, która nie ma osobowości prawnej lub jest zarejestrowana krócej niż

12 miesięcy w momencie składania wniosku.

• Fundacje, których fundatorem jest skarb państwa, jednostka samorządu 
terytorialnego lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku.

• Stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu
terytorialnego lub inna instytucja publiczna, oraz związki tych stowarzyszeń.

• kluby sportowe działające w formie spółki, na podstawie przepisów Ustawy z 18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 

• Organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych
utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

10



6

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 

• W każdym z naborów uprawniony Wnioskodawca będzie mógł 
złożyć maksymalnie 2 Wnioski o dofinansowanie.

• Koszty wspierane przez FOP:

� Możliwy jest zakup sprzętu po spełnieniu 3 warunków: sprzedawca 
przedstawi oświadczenie potwierdzające, że sprzęt nie został nabyty z 
wykorzystaniem dotacji krajowej lub ze środków zagranicznych 
współfinansowanych ze środków RP, cena sprzętu nie przekracza jego 
wartości rynkowej, sprzęt ma właściwości techniczne niezbędne do 
realizacji projektu.

• Koszt inwestycyjny i nieinwestycyjny [specjalistyczne szkolenia] +
koszty personelu zarządzającego + koszty biurowe nie mogą
przekroczyć 30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Koszty zarządzania projektem nie mogą być wyższe niż 10 %
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 

• Dofinansowanie projektu przekazywane jest w transzach. Liczba 
transz uzależniona jest od okresu realizacji projektu. 

• W przypadku projektów, których okres jest dłuższy niż 1 kwartał,
pierwsza transza będąca zaliczką stanowi równowartość 40 % kwoty
dofinansowania, nie więcej jednak niż 60 tys. franków
szwajcarskich. Kolejne transze przekazywane są kwartalnie na
podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

• W przypadku projektów, których okres realizacji nie przekracza 1
kwartału, płatność pierwsza to zaliczka stanowiąca 60%
przyznanego dofinansowania. Druga płatność następuje po
zaakceptowaniu sprawozdania końcowego.
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

• Wnioskodawca ma siedzibę na tzw. obszarze
koncentracji geograficznej Szwajcarsko–Polskiego
Programu Współpracy (tj. województwa: lubelskiego,
małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego).

• Organizacja partnerska (organizacje) ma siedzibę na
obszarze koncentracji geograficzne i partner (partnerzy)
merytorycznie wzmacnia projekt – czyli projekt uzyskał
punkty przy ocenie kryterium PARTNERSTWO.

• Wnioskowany projekt będzie w całości adresowany do
grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej.
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

• 10 punktów – któryś z 3 warunków jest spełniony, czyli
Wnioskodawca ma siedzibę na tzw. obszarze koncentracji geograficznej
i/lub partner, który wzmacnia projekt ma siedzibę na obszarze
koncentracji geograficznej i/lub wnioskowany projekt będzie w całości
adresowany do grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej i
nie ma co do tego wątpliwości po analizie projektu.

• 9 – 5 punktów – ani Wnioskodawca ani partner, który merytorycznie
wzmacnia projekt nie mają siedziby na obszarze koncentracji
geograficznej, ale działania w większości adresowane są do grupy
docelowej z obszaru koncentracji geograficznej;

• 4 – 1 punktów - ani Wnioskodawca ani partner, który merytorycznie
wzmacnia projekt nie mają siedziby na obszarze koncentracji
geograficznej, ale działania w niewielkiej części adresowane są do
grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej;

• 0 punktów – nie spełniony jest żaden warunek.

15

Dotacje Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego 
Dobra praktyka

• Projektu: „Przedszkolaki w świecie finansów” 
• Projektodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Nauki i 

Kultury „Trzynastka” przy Liceum Ogólnokształcącym im. L. 
Kruczkowskiego w Morągu.

• Projekt „Przedszkolaki w świecie finansów” zrealizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Nauki i Kultury, miał przyczynić
się do wykształcenie u dzieci świadomego gospodarowania
pieniędzmi. Przedszkolaki, w ramach zajęć przygotowawczych do
wizyt w banku i w sklepie, dowiedziały się jakie obyczaje i zwroty
grzecznościowe są używane w ww. miejscach pracy. Dzieci poznały
również zasady gry „Mały bank”, która uczy ich obcować z
bankomatem oraz kasą sklepową.

• W ramach projektu dzieci odwiedziły miejscowy tartak i
obserwowały, jak pracują zatrudnieni w nim pracownicy. W ten
sposób dowiedziały się, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, a
z pracy ich rodziców.
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Dotacje z Fundacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego
Dobra praktyka

• Nazwa projektu: „Nauka poszła w las. Idźmy za nią”
• Realizator projektu: Nadbużański Stowarzyszenie

Oświatowo- Ekologiczne „Mężenin”.
• Projekcie wzięło udział 45 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci

w ramach projektu pod czujnym okiem specjalisty – biologa
skonstruowały plan swoich badań naukowych. Nauczyciele
rozmawiali z dziećmi o tym, jakie korzyści mają ludzie z tego, że
istnieją lasy. Pokazywali, jakie części roślin, drzew i krzewów
wykorzystuje się np. do produkcji perfum i kremów. Dzieci poznały
też nocne życie mrówek i przygotowały dramę o życiu zwierząt.
Punktem kulminacyjnym projektu jest opracowanie słownika pojęć
dotyczącego lasu i jego skarbów w języku angielskim.
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Dotacje z Fundacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego 

• Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie podmioty
ubiegające się o dofinansowanie przesyłają listy intencyjne.

• Projekt składane są w ramach dwóch ścieżek:
� Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju

kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na wsiach i w
miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych już edukacją.

� Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do
edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym
(2-5 lat) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys.
mieszkańców, które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do
edukacji.
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Dotacje z Fundacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

• Selekcja projektów: 
• Etap I-przygotowanie listu intencyjnego, zwierającego m.in.: krótki

opis planowanego przedsięwzięcia. Tylko listy intencyjne najwyżej
ocenione przechodzą do II etapu.

• Etap II-Podmioty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu
przygotowują wnioski według wzoru formularza przygotowanego
przez Fundację, które zostaną poddane ocenie formalnej i
merytorycznej. Komisja konkursowa, w oparciu o określone kryteria
wybierze grupę ok. 20 wniosków, które zostaną przeznaczone do
dofinansowania.
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Dotacje z Fundacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

• Realizacja projektów zgłaszanych do konkursu o
dofinansowanie powinna być zaplanowana na okres nie
krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy w
terminie styczeń – czerwiec każdego roku
kalendarzowego.

• Fundacja przeznacza na dofinansowanie najciekawszych
projektów zgłoszonych do konkursu i spełniających
kryteria konkursu kwotę łączną 250 tys. zł.

• Jeden podmiot może zgłosić do konkursu
o dofinansowanie jeden projekt.
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Dotacje z Fundacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

• Promowane będą projekty składane przez partnerstwa
kilku podmiotów. Partner rozumiany jest jako podmiot
wnoszący np. do projektu zasoby materialne (np.
użyczenie pomieszczenia, użyczenie sprzętu), finansowe,
intelektualne i ludzkie oraz posiadający określone
zadania do realizacji w ramach projektu.

• Partnerem projektu mogą być zarówno podmioty
działające na rzecz dobra publicznego (organizacje
pozarządowe, instytucje samorządowe jak również osoby
fizyczne czy spółki prawa handlowego).
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Dotacje z Fundacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

• Koszty wspierane w ramach dotacji:
� przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-5 lat, 

� zakup pomocy dydaktycznych, 

� zakup sprzętu/wyposażenia związanego z prowadzonym projektem 
do 10% kwoty dofinansowania, 

� porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców. 

� Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: 
� inwestycje (w tym budowy placów zabaw jako główny element

projektu),

� remonty,

� zakup sprzętu/wyposażenia nie będącego pomocami dydaktycznymi
powyżej 10% kwoty dofinansowania,

� bieżącą działalność instytucji (np. przedszkoli, bibliotek).

� organizację jednorazowych akcji.
22
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Program „Młodzież w działaniu”- podakcja 1.2
Dobra praktyka

• Projekt: „Odziedziczone historie zapisane w miejscach”.

• Projektodawca: Stowarzyszenie Transformator Kultury we
Wrocławiu.

• Projekt obejmował osoby po 50. roku życia oraz młodzież.

• W ramach przedsięwzięcia uczestnicy projektu poprzez wspólne
spotkania opracowali przewodnika po Wrocławiu adresowanego do
dzieci. Treść przewodnika powstanie na podstawie opowieści
o miejscach ważnych dla uczestników projektu.

• Prace nad przewodnikiem były prowadzone w ramach warsztatów
tematycznych, w tym literackich, rysunku i graficznych, które
pozwoliły na „opowiedzenie Wrocławia” w niecodzienny sposób.

• Wydarzeniem kończącym projekt było spotkanie promujące
przewodnik, podczas którego w jednym miejscu spotkają się osoby
po 50. roku życia, młodzież oraz dzieci.

• 23

Program „Młodzież w działaniu”- podakcja 1.2
Dobra praktyka

• Projektodawca: Grupa DV działająca przy Stowarzyszeniu 
Serfenta oraz czeski partner.

• Tytuł projektu: Podaj kabel
• Młodzi artyści z Polski i Czech postanowili współpracując ożywić

scenę klubową Cieszyna i pokazać, że „życie nocne” można połączyć
z edukacją, a sztuka może być modna i trendy.

• W ramach projektu przeprowadzono warsztaty audio-wizualne
prowadzonym przez specjalistów uczestnicy projektu rozwinęli swoje
umiejętności i mogli się nimi popisać podczas dwóch imprez
klubowych.

• Projekt miał też swoją część street art’ową – w czeskim klubie
Dziupla odbyła się akcja graffiti. Artysta na żywo, pracując przy
dźwiękach elektroniki, malował obraz na ścianach klubu. Akcja miała
pokazać, że malowanie spray’em jest ciekawą, młodzieżową formą
ekspresji.

24
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Program „Młodzież w działaniu”- podakcja 1.2

• Inicjatywa Młodzieżowa to projekt, który inicjuje, tworzy i realizuje
sama młodzież. W takich inicjatywach młodzież ma szansę
sprawdzić w praktyce swoje pomysły, bezpośrednio i aktywnie
uczestnicząc w planowaniu i realizacji projektów.

• Krajowa Inicjatywa Młodzieżowa: tylko jeden organizator.
Międzynarodowa Inicjatywa Młodzieżowa: co najmniej dwóch
organizatorów z dwóch różnych krajów programu, z których
przynajmniej jeden pochodzi z kraju UE.

• Młodzież w wieku od 18 do 30 lat legalnie mieszkająca w kraju programu.

Młodzież w wieku poniżej 18 lat (od 15 do 17 lat) może uczestniczyć pod

warunkiem, że towarzyszy jej osoba wspierająca (ang. coach).
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Program „Młodzież w działaniu”- podakcja 1.2

Związek z celami i priorytetami programu (30%) np. stałymi
priorytetami programu; rocznymi priorytetami określonymi na
poziomie europejskim oraz – jeśli takie priorytety dotyczą
danego projektu i zostały określone – na poziomie krajowym.

Jakość proponowanego projektu i metod (50%) np. koncepcja
projektu [udział wszystkich organizatorów, treść i metodologia
projektu [tematyka projektu, innowacja i kreatywność, aktywny
udział uczestników w projekcie] zasięg i widoczność projektu
[oddziaływanie projektu].

Profil uczestników i organizatorów (20%) np. udział młodzieży
z mniejszymi szansami, równowaga płci, wnioskodawcy, którzy
składają wniosek po raz pierwszy.

Kryteria oceny projektu

26
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Program „Młodzież w działaniu”- podakcja 1.2

• Tematyka projektu 

• Projekt powinien mieć jasno określoną tematykę, którą
członkowie grupy chcieliby wspólnie przeanalizować.

• Wybrany temat powinien być wspólnie uzgodniony
i odzwierciedlać zainteresowania i potrzeby uczestników.

• Projekt może dotyczyć następującej tematyki: kultura i
sztuka, wykluczenie ze społeczeństwa, środowisko,
ochrona dziedzictwa, informacja młodzieżowa,
świadomość europejska, rozwój obszarów
miejskich/wiejskich, polityka młodzieżowa, zdrowie itp.
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Program „Młodzież w działaniu”- podakcja 1.2

• Wymiar europejski to: odniesienia, nawiązania do
zagadnień problemów, które są ważne z punktu
wiedzenia Unii Europejskiej jako całość [grupy 27
państw, instytucji europejskich].

• Do tych zagadnień należą m.in.: wolność, demokracja,
poszanowanie praw człowieka, swobód obywatelskich,
antysemityzmu, rasizmu, historia Europy.
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Program Grundtvig
Dobra praktyka: „Wolontariat seniorów”

• Stowarzyszenie Nowa Rodzina
• Tytuł projektu: Committed to community 50+ (partner z Francji) 

• Obszary tematyczne:
• Praca ze młodzieżą i dziećmi ze środowisk defaworyzowanych

(osoby niepełnosprawne).

• Uczestnikami projektu byli wolontariusze w wieku 50+
zainteresowani wolontariatem lokalnym i zagranicznym oraz szeroko
pojętą pracą społeczną.

• W ramach przygotowań do projektów uczestnicy projektu brali
udział w kursie języka angielskiego prowadzony przez
doświadczonego anglistę, szkolenia z zakresu komunikatorów
internetowych, prowadzonych przez informatyka.
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Program Grundtvig
Dobra praktyka: „Wolontariat seniorów”.

• We Francji polscy wolontariusze pracowali z młodzieżą i dziećmi ze
środowisk defaworyzowanych (osoby niepełnosprawne).

• W Polsce wolontariusze uczestniczyli w organizowaniu czasu
wolnego wolontariuszom goszczonym przez Stowarzyszenie,
towarzyszyli im jako przewodnicy po mieście, przygotowywali
również tradycyjne potrawy polskie na spotkania międzynarodowe,
zrobione przez siebie drobne upominki.

• Łącznie w ramach projektu wzięło udział: 5 wolontariuszy
z Polski i 5 wolontariuszy z Francji.
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Program Grundtvig: 
„Wolontariat seniorów”

• Działaniami projektowymi muszą być objęte osoby dorosłe, które 
ukończyły edukację formalną. 

• Koszty podróży wolontariuszy wyjeżdżających: do 350 EUR np. 
Austria, Czechy, Litwa, Łotwa.

• Koszty utrzymania wolontariuszy przyjeżdżających: -

• stawka na 3 tygodnie: 1279 EUR
• stawka na 4 tygodnie: 1411 EUR
• stawka na 5 tygodni: 1543 EUR
• stawka na 6 tygodni: 1675 EUR
• stawka na 7 tygodni: 1807 EUR
• stawka na 8 tygodni: 1939 EUR

• Koszty związane z organizowaniem wyjazdów wolontariuszy
[przygotowanie kulturalne, językowe, osobiste, koszt mentora,
upowszechnianie informacji] do organizacji partnerskiej: 800 EUR.
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Program Grundtvig: 
„Wolontariat seniorów” 

• Przygotowanie wniosku:
• Partnerzy wspólnie pracują nad założeniami projektu i zapisami we

wniosku – zazwyczaj odbywa się to drogą e-mailową.

• Gotową ostateczną wersję wniosku wypełnioną w języku roboczym
projektu koordynator przesyła do partnera.

• Obydwie organizacje (koordynator i partner), drukują wniosek
(identyczny), podpisują i wysyłają do swoich Narodowych Agencji
najpóźniej w dniu podanym jako ostateczny termin składania
wniosku (decyduje data stempla pocztowego).

• Dodatkowe informacje: minimalny czas trwania projektu to 2 lata,
maksymalny czas trwania projektu to 2 lata.

• W projektach wolontariatu seniorów mogą brać udział osoby
w wieku 50 +.
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Program Grundtvig
Dobra praktyka: „Warsztaty Grundtviga”.

• Projektodawca: Stowarzyszenie Obszar Kultury z Łodzi.

• Tytuł projektu: Wicker- Living Medium of Art and Tradition.

• Liczba uczestników z zagranicy, którzy wzięli udział w warsztacie: 10 osób.

• Liczba uczestników z Polski, którzy wzięli udział w warsztacie: 4 osoby.

• Głównym tematem projektu było wikliniarstwo [historia, zajęcia praktyczne,  

podstawy uprawy i przetwarzania wikliny].

• Uczestnikami projektu mogą  były osoby dorosłe.
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Program Grundtvig
„Warsztaty Grundtviga”

• Dofinansowanie na organizację warsztatu oraz koszty utrzymania i
podróży uczestników, jak również koszty przygotowania uczestników
jest ustalane w formie zryczałtowanej kwoty i jest przyznawane
tylko organizatorowi warsztatu.

• Organizator z tych środków pokrywa koszty uczestnictwa słuchaczy
(podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w warsztatach,
ewentualne koszty przygotowania uczestników).

• Słuchacze nie otrzymują żadnego dofinansowania - wszystkie koszty
związane z uczestnictwem w warsztatach są pokrywane przez
organizatora.
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Program Grundtvig
„Warsztaty Grundtviga”

• Zryczałtowana stawka na koszty związane z 
organizacją warsztatu w Polsce: 5 tys. euro. 

Kwota ta pokrywa:

• koszty przygotowania i promocji warsztatu,

• honoraria prowadzących,

• koszty administracyjne,

• koszty materiałów.
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Program Grundtvig
„Warsztaty Grundtviga”

• Zryczałtowane stawki na koszty utrzymania, podróży
i ubezpieczenia uczestników (na jedną osobę).

www.grundtvig.org.pl

Po podpisaniu umowy standardowo Narodowa Agencja przekazuje pierwszą
ratę dofinansowania w wysokości 80% przyznanych środków finansowych.
Pozostałe 20% wypłacane jest po akceptacji złożonego raportu końcowego. 37

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
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38


