
Organizacja wakacyjnych
warsztatów dla uchodźców 

z Ukrainy
 

Czy wnioskodawca może być
stowarzyszeniem zwykłym?

1.

2. Fundacja nie działa
komercyjnie, ale prowadzi DG
na rzecz swojej działalności
statutowej - czy może być
wnioskodawcą?

Tak, jeżeli jest NGO i nie prowadzi działalności gospodarczej a
dodatkowo działa w obszarze edukacji od co najmniej 12 mies.

Ze względu na możliwość wystąpienia pomocy publicznej i brak
możliwości przeprowadzenie badania jej wystąpienia przed
okresem wakacyjnym, nabór jest kierowany tylko do podmiotów
nie prowadzących działalności gospodarczej.

Minimum 20 mam/opiekunów prawnych a każda z nich musi być z
minimum 1 dzieckiem.

P R Z E B Y W A J Ą C Y C H  N A  T E R Y T O R I U M  R P

Najczęściej zadawane pytania

3.Jak wykazać fakt, że NGO
ma doświadczenie w
prowadzeniu edukacji
formalnej lub pozaformalnej

OP dokona weryfikacji na podstawie ogólnodostępnych rejestrów,
tj. KRS. Edukacja musi być wpisana w zakres działalności
wnioskodawcy.

4.Czy uczestnikami musi być
20 osób plus 20 dzieci czy
dowolna liczba dzieci?

5. Czy jeśli Spółdzielnia prowadzi
działalność gospodarczą ale w
innej dziedzinie niż projekt (np.
kawiarnia) to nadal nie może
wnioskować?

Podmiot ten nie jest podmiotem uprawnionym o ubieganie się
o dofinansowanie.

6.Proszę o wyjaśnienie dotyczące
partnerów - podmioty prawa z
Polski.

Instytucje posiadające osobowość prawną i siedzibę na terenie
RP. Jakość partnerstwa będzie podlegała ocenie na etapie
oceny merytorycznej.

7. Czy partnerem może być np.
spółka z o.o. czy osoba fizyczna
prowadząca działalność
gospodarczą?

Może jeżeli jest to uzasadnione zadaniami w projekcie. Ważne
jest to, że partner nie może zarabiać w projekcie co oznacza, że
jedynie może wnosić o zwrot kosztów na podstawie not
obciążeniowych.



8. Czy można wziąć pod uwagę w
projekcie uchodźców - drużynę
futbolową razem z ich trenerem -
są to chłopcy w wieku od 14 do 15
lat?

Trener musiałby być ich opiekunem prawnym. Jeśli trener nie
spełni tego warunku to nie może być uczestnikiem warsztatów.

Nie, koncepcja warsztatów będzie podlegała ocenie merytorycznej.

12.Czy prowadzenie odpłatnej
działalności szkoleniowej
przez organizację
dyskwalifikuje, jeśli chodzi o
udział w naborze?

To nie jest warunek ale takie było założenie, żeby dzieci w ciągu
dnia były z opiekunami a po zajęciach razem z mamą / opiekunem
prawnym.

9.Czy warunkiem jest pobyt w
jednym budynku mam i dzieci?

Tak. Taka instytucja nie może wnioskować o dofinansowanie w
ramach tego naboru.

Nie. Jeśli w dokumentach statutowych wnioskodawca ma
wpisaną działalność odpłatną to nie może ubiegać się o
dofinansowanie w ramach tego naboru. Taki wniosek zostanie
odrzucony na etapie oceny formalnej.

13.Co oznacza, że warsztaty mają
być wyjazdowe? Jest to 5 km od
siedziby 10 czy 300?

To zależy od wnioskodawcy. Ważne jest aby była zachowana
forma wyjazdu czyli nocleg i wyżywienie.

10.Czy można prowadzić zajęcia
dochodzące- tzw. półkolonie np.
od 8:00 do 18:00?

Nie, to muszą być warsztaty wyjazdowe.

11.Czy jest skonkretyzowana
minimalna liczba godzin
warsztatów w ciągu 1 dnia?

14.Czy jeśli organizacja prowadzi
odpłatną oraz nieodpłatną
działalność edukacyjną to może
wziąć udział w projekcie?

15.Czy ilość atrakcji jest
punktowana?

Plan warsztatów, plan zajęć dla dzieci, dodatkowe atrakcje są
oceniane na etapie oceny merytorycznej.

16.Jeśli chodzi o tematy warsztatów
to czy należy skupić się na 1-2
tematach czy można zrobić 7
różnych w ciągu 7 dni? Czy tu też
koncepcja leży po stronie
organizacji?

Koncepcja leży po stronie wnioskodawcy w zależności od
potrzeb uczestników.



17.Czy efektywność kosztowa
daje dużo punktów np. projekt
na 14 dni ma większe szanse niż
projekt na 7 dni?

Ilość dni nie ma znaczenia przy zachowaniu minimum 7 dni. 

Tak

21. Czy partnerem może być
druga fundacja z Polski?

Tak, turnusy muszą zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia.
18.Dla pewności - ostatni turnus
musi zakończyć się maksymalnie
31 sierpnia?

Tak. Taka instytucja nie może wnioskować o dofinansowanie w
ramach tego naboru.

22. Czy na potrzeby projektu
powinno być zakładane jakieś
subkonto walutowe?

Płatności będą przekazywane w PLN za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego.

19.Czy partnerem polskim może
być uczelnia wyższa i starostwo
powiatowe?

Tak. Należy jednak pamiętać, że partner nie może zarabiać w
projekcie czyli nie może wystawiać faktur i rachunków.

20. Czy pomoc psychologiczna
powinna być zapewniona w
godzinach w ciągu dnia czy
preferowana jest stała opieka w
tym zakresie? 

Można rozliczyć wydatki tylko do wysokości zatwierdzonych w
budżecie. Wszystkie dodatkowe wydatki powinny zostać
pokryte przez Wnioskodawcę z jego środków własnych.

23. Czy mogą uczestniczyć w
projekcie kobiety bez dzieci? Nie. Warunkiem jest przyjazd z minimum 1 dzieckiem.

24. Jeżeli koszty rzeczywiste
rozjadą nam się w trakcie
trwania projektu znacząco z
kosztem określonym we wniosku
to czy stowarzyszenie może
dopłacić różnicę?

25. Po sąsiedzku mieszka
samotny ojciec z trójką dzieci, w
tym niepełnosprawną córką (z
Charkowa). Mogą wziąć udział?

Jeżeli spełniają kryteria "uchodźcy" Zgodnie z definicją
zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa, to tak.



W trakcie realizacji projektu dopuszczalne są przesunięcia środków
stanowiące do 20% budżetu kategorii, której dotyczą (zarówno
kategorii, z której następuje przesunięcie środków, jak również tej,
której dotyczy zwiększenie budżetu). Przesunięcia nie dotyczą
kategorii „koszty zarządzania” oraz „koszty specjalne”.
Nie jest możliwe zwiększenie całkowitej kwoty budżetu projektu.
W przypadku przesunięć pomiędzy kategoriami przekraczającymi
20% danej kategorii budżetowej, wymagana jest zgoda Operatora
Programu.

Nie, w turnusie musi brać udział prawny opiekun dzieci.28. Czy w turnusie mogą brać
udział dzieci bez matek?

Np. stempel w paszporcie po 24 lutego lub wpis do rejestru
prowadzonego przez Komendanta Straży Granicznej.

Tak, wraz ze swoim wyznaczonym opiekunem prawnym.
29. Czy dzieci z ukraińskich
domów dziecka mogą być
uczestnikami turnusów?

Tak, jako wolontariat więc nieodpłatnie.

27. Na podstawie jakich
dokumentów kwalifikujemy do
projektu uczestników? Jakim
dokumentem mają potwierdzić
swój status uchodźcy?

To zależy od przyjętej koncepcji. Można zatrudnić tłumacza lub
prowadzić zajęcia w języku ukraińskim.

32. Czy warsztaty mają odbywać 
się w j. ukraińskim czy mogą być 
w j. polskim i będzie zatrudniony
lub zaangażowany tłumacz (np.
wolontariusz)?

To zależy od budżetu i przyjętej koncepcji.

30. Partner jako wolontariat
może zapewnić animatora dla
dzieci, tak?

Na etapie wnioskowania nie trzeba wskazywać trenerów z
imienia i nazwiska. Wystarczy opisać ich kompetencje i
doświadczenie.

31. Czy trenerów trzeba wskazać
z imienia i nazwiska na etapie
wnioskowania? Czy jedynie
określić jakie kompetencje i
doświadczenie będą mieć?

26. Czy na etapie realizacji
projektu możliwe będzie
przenoszenie wydatków
pomiędzy poszczególnymi
wydatkami w danej kategorii o
np. 5% (jeżeli np. koszt dojazdu
wzrośnie i ujmiemy z innych
działań z kategorii koszty
utrzymania)?

33. W przypadku ilości uczestników
na jednym turnusie podajemy min
20 +20 uczestników, czy nocleg
personel zaangażowany w realizację
również rozliczamy, czy tylko koszt
pobytu uczestników?



Od oceny wniosku nie przysługują odwołania.

Tak, jest to koszt kwalifikowalny w ramach w kosztów osobowych.
36. Czy koszt tłumacza
zaliczamy do kosztów
kwalifikowalnych?

Tak. Jeżeli jest to jedyny opiekun dziecka w Polsce to mogą oni
wziąć udział w warsztatach na podstawie np. oświadczenia.

Tak, turnusy mogą się zacząć już 25 czerwca gdyż jest to okres
wakacji.

37. Wakacje rozpoczynają się w
Polsce 25 czerwca. Czy dni w
czerwcu są kwalifikowalne?

Jeśli w KRS widnieje zapis PODMIOT NIEWPISANY DO
REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, to może wnioskować o
dofinansowanie. W takim przypadku wymagane będzie
przesłanie oświadczenia, że obecnie stowarzyszenie nie
prowadzi działalności komercyjnej oraz że nie będzie jej
prowadzić do momentu zatwierdzenia Raportu Końcowego
przez Operatora Programu. Taki zapis znajdzie się również w
umowie w przypadku otrzymania dofinansowania.

35. Czy dziadka, ciocię itp.
możemy uznać za opiekuna
prawnego, jeżeli dziecko z tym
krewnym przekroczyło granicę?
Jakie dokumenty to potwierdzą?

Skan umowy partnerskiej należy przesłać wraz z umową ws.
realizacji inicjatywy. Nie wymagamy jej na etapie
wnioskowania o dofinansowanie.

40. Czy na etapie składania
wniosku należy dołączyć
oświadczenie, porozumienie z
partnerem czy dopiero w momencie
podpisania umowy ws. realizacji
inicjatywy?

38. Jeżeli w statucie napisano, że
stowarzyszenie może prowadzić
dzialalnośc gospodarczą , ale nie
prowadzi, czy mogą składać
wnioski na warsztaty wakacyjne?

Jak najbardziej, zachowując zasady konkurencyjności i
przestrzegając wytycznych w zakresie zamówień publicznych
obowiązujących dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wytyczne są dostępne na stronie www.education.org.pl

39. Czy jest możliwość zlecenia
całej usługi tj. zakwaterowania,
wyżywienia i dojazdu innemu
podmiotowi działającemu w
branży turystycznej ?

34. Co w przypadku odwołania
od oceny?

http://www.education.org.pl/

