
Co zrobić aby dobrze zrealizować i rozliczyć 
projekt?

konkurs 2020



Program

realizowany przez:



Czas trwania projektu.  

• Projekt musi trwać od 3 do 6 miesięcy. 

• Czas trwania projektu może zostać przedłużony (za pisemną zgodą ODL w 
trakcie  trwania umowy) max do 31 grudnia.

• Ostateczny czas realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy. 

• „Okres realizacji projektu” to daty ustalone przez Państwa w projekcie, w 
tym okresie można dokonywać ewentualnych zmian w budżecie, 
harmonogramie.

• Faktury i rachunki związane z poniesionymi kosztami realizacji projektu 
muszą dotyczyć działań realizowanych w trakcie trwania umowy i powinny 
być wystawione w czasie jej trwania

(przykład: nie kupujemy rzeczy które są niezbędne do realizacji projektu na 
jego końcu)



Wypłata dotacji. 

• Środki dostępne w ramach Umowy zostaną wypłacone do dnia 30 czerwca, 
dnia złożenia przez Dotowanego do ODL podpisanej Umowy wraz z 
załącznikami. 

• Środki, które nie zostaną wykorzystane w okresie trwania Umowy, 
podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty wygaśnięcia Umowy. 

• Niewykorzystane środki należy zwrócić na konto ODL: 22 1560 0013 2353 
7903 0000 0003. W przypadku, gdy suma niewykorzystanych środków z 
dotacji nie przekracza 5 zł (pięć zł 0/100 gr), Dotowany nie ma obowiązku 
zwrotu ich ODL pod warunkiem, że przeznaczy je na cele statutowe 
Dotowanego.



Zmiany w budżecie i harmonogramie. 

• Dokonanie w trakcie realizacji Projektu przesunięć w budżecie od 300 do 
1000 zł wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ODL.

• Pisemnej zgody ODL wymaga również utworzenie nowej pozycji 
budżetowej.

• Do pisma o zmianach budżecie lub harmonogramie należy podesłać jego 
nową wersje. 



3 złote zasady dokumentacji projektu.

1. Każdy dokument musi zostać zatwierdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Powinien zawierać na rewersie następujące formuły:

Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty (wraz z datą i podpisem osoby 
upoważnionej). Zgodność pod względem merytorycznym oznacza, że osoba odpowiedzialna 
za podejmowanie decyzji w organizacji potwierdza zgodność wydatku z budżetem projektu, 
a także potwierdza poprawność wystawienia dokumentu.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym (wraz z podpisem osoby upoważnionej, 
tj. odpowiedzialnej za finanse w organizacji – księgowej/księgowego, skarbnika). Formuła ta oznacza 
sprawdzenie dokumentu pod względem finansowym.

Na rewersie faktury za papier do drukarki powinno zostać napisane: 

Koszt zakupu ………………………… w ramach programu Działaj Lokalnie 2020.

Faktura (nr)…………………. z dnia (data) ………………. sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie" 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, dotyczy zakupu ………………………………………… (pozycja z budżetu) 
dla …………………………………………………………………………………………………………………..…………. (nazwa grantobiorcy) 
na realizację projektu pt. …………………………………………………………………….……………………………………………….

(nazwa projektu).



Faktura może dokumentować różne koszty, wśród których tylko część pozycji może
dotyczyć projektu realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie. W tym
przypadku w opisie danej faktury należy zaznaczyć, które pozycje zostały sfinansowane
ze środków dotacji, natomiast pozostałe pozycje opisać zgodnie ze źródłem ich
finansowania (innym niż dotacja otrzymana od ODL).

Przykład:

Na fakturze znajdują się trzy pozycje: papier, taśma klejąca i farby. Na potrzeby projektu
wykorzystują Państwo jedynie farby. Na rewersie faktury należy więc napisać: „Pozycja 3 – farby,
rachunek nr………………………– sfinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz ODL
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, dotyczy zakupu …………………………………… (pozycja
z budżetu) dla ………………………………………………………………… (nazwa grantobiorcy) na realizację
projektu pt. ……………………………………………………… (nazwa projektu). Pozostałe pozycje na fakturze
należy opisać zgodnie ze źródłami ich finansowania czyli np. „Pozycja 1 – papier i pozycja 2 –
taśma klejąca zostały sfinansowane ze środków otrzymanych od ……… , numer umowy…”.



2. Każdy dokument finansowy musi zawierać trwały opis na oryginale (nie może być 
załączony na osobnej kartce ani sporządzony ołówkiem) oraz informacje, jakie 
koszty zostały poniesione, w jakim celu i z jakiej pozycji budżetowej są finansowane. 

3. Każdy oryginalny dokument finansowy musi również zawierać pod opisem 
informację: Sfinansowano w ramach programu Działaj Lokalnie. Dopuszczalne jest 
dokonywanie zmian w opisie dokumentu. W tym celu należy przekreślić treść 
pierwotną, zachowując jej czytelność, i opisać dokument po raz drugi, w sposób 
prawidłowy, oraz podpisać się pod nowym opisem. 

• Cała dokumentacja księgowa powinna być przechowywana przez pięć lat licząc od 
końca roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Umowy.



Monitoring. 

• Zgodnie z umową (§5) ODL ma prawo przeprowadzić monitoring (zarówno 
finansowy jak i merytoryczny) w każdym momencie realizacji projektu we wcześniej 
uzgodnionym, dogodnym zarówno dla grantobiorcy, jak i ODL terminie. Spotkanie 
powinno odbyć się w połowie realizacji Projektu. 

• Dotowany jest zobowiązany umożliwić ODL, przedstawicielom ARFP i PAFW 
dokonanie monitoringu oraz zapewnić prowadzącemu monitoring pomoc osoby 
przygotowującej sprawozdanie z realizacji Projektu.

• Dotowany zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty i księgi rachunkowe 
związane z realizacją Projektu. 



Koszty wynagrodzeń. 

• Jeżeli chcą Państwo zatrudnić do realizacji projektu osobę fizyczną, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej, należy podpisać z nią umowę cywilnoprawną 
(umowa zlecenia, umowa o dzieło). Umowa o dzieło dotyczy czynności 
pozostawiającej dzieło odebrane na podstawie protokołu odbioru. Umowa zlecenia 
wskazuje zaś na czynność wykonaną na zlecenie zleceniodawcy w celu osiągnięcia 
przez niego efektów zaplanowanych działań.

• W przypadku zawierania umów z podwykonawcami w treści umowy należy 
umieścić następujące zdanie Program Działaj Lokalnie finansowany przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego 
Krakowa. 



Wkład usługowy i rzeczowy.

• Zarówno w przypadku darczyńców będących przedsiębiorcami, jak 
i darczyńców będących jednostkami budżetowymi, wkład usługowy 
i rzeczowy powinien zostać udokumentowany na podstawie oświadczenia 
darczyńcy lub partnera w projekcie.

• W przypadku przedsiębiorców, którzy obciążeni są dodatkowymi 
obowiązkami zapłaty podatku od towarów i usług, konieczne jest 
udokumentowanie otrzymanej darowizny w postaci:

 faktury VAT (jeśli darczyńca jest podatnikiem),

 rachunku (jeśli darczyńca nie jest podatnikiem).

Podana w oświadczeniu wartość towaru/usługi powinna być wyliczona na 
podstawie obowiązujących stawek rynkowych.



Wzór oświadczenia partnera /darczyńcy.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że w dniu………………………… użyczyłem/ przekazałem 
bezpłatnie towar/ wykonałem usługę .............................................................................. 
o wartości ................... zł na rzecz projektu (nazwa) ......................................................... 
realizowanego przez (nazwa grantobiorcy) …..................................................................... 
w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z 
siedzibą w Zagórzycach Dworskich (32-091), ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, oraz 
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-
590), Marszałkowska 6/6 moich danych osobowych zawartych poniżej w celu 
umożliwienia administrowania programem „Działaj Lokalnie”, w tym umożliwienia 
kontaktu.

Oświadczam, że znana jest mi treść klauzul informacyjnych Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa oraz Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

• □ TAK – dla ODL

• □ TAK – dla Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce



Wolontariusz.

• Pracę wolontariuszy można dokumentować na podstawie ewidencji czasu pracy lub 
oświadczenia wolontariusza. 

• W przypadku gdy kilku wolontariuszy wykonuje to samo zadanie, wystarczy jedna karta 
ewidencji czasu pracy dla wszystkich. Natomiast jeżeli każdy wolontariusz wykonuje jedno 
lub kilka zadań samodzielnie, należy wypełnić kartę pracy dla każdego wolontariusza osobno. 

• Jeśli wolontariusz współpracuje z organizacją krócej niż 30 dni, należy pamiętać o dwóch 
kwestiach: konieczne jest zawarcie ustnego porozumienia o współpracy, chyba że 
wolontariusz poprosi, by zostało ono sporządzone na piśmie, oraz pokrycie przez organizację 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizacja w takiej sytuacji 
zobowiązana jest wykupić dla wolontariusza ubezpieczenie NNW w dowolnej firmie 
ubezpieczeniowej. 

• Z każdym wolontariuszem pracującym przy Państwa projekcie dłużej niż 30 dni powinna 
zostać podpisana umowa. 

• Prosimy pamiętać, że zarówno karta pracy wolontariusza, jak i ewentualne porozumienie są 
sprawdzane w trakcie monitoringu finansowego. Jeśli wolontariusz ma mniej niż 18 lat, 
konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wykonywanie przez niego 
świadczeń o charakterze wolontariackim.

• Jedynie na podstawie wypełnionej karty ewidencji czasu pracy wolontariusza (lub 
oświadczenia) można obliczyć wkład w formie pracy wolontariusza.



Jak prowadzić pracę wolontariuszy?

Służą nam do tego trzy wzory druków (patrz podręcznik grantobiorcy):

• Przykładowa karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie

(dla wolontariusza, który pracuje na rzecz projektu przez kilka czy kilkanaście dni i 
wykonuje różne czynności)

• Przykładowa zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w projekcie

(na przykład dla grupy wolontariuszy, wykonujących tę samą czynność)

• Przykładowa karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w projekcie

(na przykład dla kilku wolontariuszy wykonujących tę samą czynność, dotyczącą jednej 
pozycji budżetowej w projekcie)



Promowanie projektu. 

• Grantobiorcy mają obowiązek zamieszczania na wszystkich materiałach 
informacyjnych i publikacjach wydanych w ramach projektu następującej 
informacji: 

Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

Materiały te powinny być również opatrzone logotypami programu Działaj Lokalnie 
oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. przyznającego grant.

Prosimy pamiętać, że logotypu Programu nie wolno zmieniać, rozciągać, 
modyfikować kolorów, ucinać. 



• Oznakować należy wszystko to, na treść czego grantobiorcy mają wpływ, czyli: 

 wszystkie materiały przesyłane do mediów,

 plakaty, ulotki, banery reklamowe, roll-upy,

 wszystkie materiały drukowane: publikacje, książki, broszury, biuletyny, gazetki, 
kalendarze, mapy, dyplomy, zaproszenia,

 publikacje elektroniczne (np. w formacie PDF, doc.) zamieszczane na stronie www,

 wszystkie gadżety promocyjne, np. smycze, długopisy (małe gadżety mogą być 
oznakowane tylko logotypem programu Działaj Lokalnie),

 wszystkie przedmioty związane z realizacją projektu lub powstałe w ramach 
projektu.

 O dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie należy informować w trakcie: 
udzielania wywiadów, imprez/ wydarzeń organizowanych w ramach 
dofinansowanego projektu.



• Informując w mediach społecznościowych o swoich działaniach grantobiorcy powinni zaznaczyć, że 
dotyczą one programu Działaj Lokalnie poprzez np.

 Hashtag #dzialajlokalnie #EfektyDzialajLokalnie

 @DzialajLokalnie – oznaczenie na portalu Facebook i Instagram

 @PolskoAmerykanskaFundacjaWolnosci (PAFW) 

 @AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce (ARFP) 

 @StowarzyszenieKoronaPolnocnegoKrakowa. 

 @ DzialajLokalnieKorona - proszę uważać by nie zaznaczyć grupy zamkniętej Grupa Działaj lokalnie z 
Koroną. 

• Każdy grantobiorca może dodatkowo poinformować o swoich działaniach na wspólnym kanale 
komunikacji jakim jest strona na portalu Facebook https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/. Może to 
zrobić poprzez wklejenie informacji w dziale „Posty na stronę” lub wysłać wiadomość do administratora 
strony via Facebook.

• Wykorzystując zdjęcia należy posiadać  zgodę autorów na ich publikację oraz (w przypadku zdjęć, na 
których znajduje się mniej niż 5 osób) zgodę na wykorzystanie wizerunku fotografowanych. Jest to 
sprawdzane na etapie monitoringu. Tę samą zgodę wraz ze zdjęciami i innymi materiałami 
dokumentującymi projekt trzeba przekazać ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, ARFP i 
ODL wykorzystują je między innym na potrzeby publikacji wydawanych w ramach każdej edycji programu 
Działaj Lokalnie, w których prezentowane są dofinansowane projekty.

https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/


Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć.

Udzielam .................................................. ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i Stowarzyszeniu 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (na mocy umowy dotacji zawartej pomiędzy) ODL Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa i Akademią Rozwoju Filantropii w ramach programu Działaj Lokalnie), 
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania wykonanych przeze mnie zdjęć bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 
i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z 
prowadzoną przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działalnością i celami programu Działaj 
Lokalnie.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że 
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

…………………………………………….. …………………………………………………..

Imię i nazwisko data i podpis



Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku.

Informacja wprowadzająca

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
z siedzibą w Warszawie (00-590), Marszałkowska 6/6 oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
z siedzibą w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, (dalej: „Administratorzy”)

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo ich wycofania w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratorów mojego wizerunku i jego nieodpłatne 
rozpowszechnianie w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez 
Administratorów działalnością, w szczególności jego udostępnienie na stronie internetowej Administratorów 
oraz w materiałach promocyjnych i ofertach przygotowywanych przez Administratorów. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium 
wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i 
ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działalnością i celami programu Działaj Lokalnie.

□ TAK – dla ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 

□ TAK – dla Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

…………………………………………….. …………………………………………………..

Imię i nazwisko data i podpis



Raport

• Dotowany zobowiązuje się do złożenia raportu merytorycznego i finansowego z 
realizacji Umowy w formie elektronicznej (wg. wzoru znajdującego się w załączniku 
2) za pośrednictwem systemu online dostępnego na stronie 
http://system.dzialajlokalnie.pl, obejmującego cały okres realizacji Projektu. – 21 dni 
od zakończenia projektu.

• Raport powinien być złożony także w wersji oryginalnej na adres wskazany w § 11. 
ust.A. 

• Poza raportem końcowym A, Dotowany będzie dostarczać ODL pisemne kwartalne 
raporty w formie elektronicznej, do czasu całkowitego rozliczenia środków 
dostępnych w ramach Umowy – nie później niż 30 dni po zakończeniu każdego 
kwartału kalendarzowego. Raporty zawierać będą informacje o sposobie 
wykorzystania środków dostępnych w ramach Umowy oraz przebiegu i postępie w 
realizacji Projektu, na który środki dostępne w ramach Umowy zostały przeznaczone. 
Ponadto raporty będą sporządzane na każde żądanie ODL.

• Niedotrzymanie terminu złożenia raportu wskazanego w § 7. ust. A może skutkować 
zażądaniem zwrotu całości lub części dotacji.



Facebook.

• Polub i promuj stronę:

https://www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona/

https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/

• Zapisz się do grupy:

https://www.facebook.com/groups/456537428162703/about/

• Oznaczaj nas w informacjach, na zdjęciach itp. 

https://www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona/
https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/
https://www.facebook.com/groups/456537428162703/about/


Konkurs „Opowiedz”.

• Forma prac:

 Reportaż filmowy, nie dłuższy niż 2, 5 minuty

 Krótki film, nie dłuższy niż 2, 5 minuty. 

• Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego 
pokazywania projektów Programu. 

• Prace powinny spełniać funkcje komunikacyjno- promocyjne wykorzystując przy tym 
nowoczesne technologie i nie ograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. 

• W każdym z projektów chodzi o zmianę ludzkich postaw, przeobrażenie wyglądu 
miejscowości, stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, 
produktu regionalnego.

• Warto skoncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na przekazaniu 
konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw które są 
ciekawą propozycją dla całego regionu. 



• Lista kategorii do prac ogólnopolskich:

 Kategoria człowiek - prace opowiadające o konkretnych osobach zaangażowanych w 
realizacje projektu lub jego inspiratorów. – które pokażą zmianę jaka dokonała się w całej 
społeczności dzięki projektowi. 

 Kategoria miejsce - pokazanie konkretnych zmian jakie zaszły w miejscowościach gdzie były 
realizowane projekty. Pokazać stan przed zmianami, poza kac wspólna prace i efekt. 

 Kategoria motyw – możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym na konkretnym 
produkcie czy efekcie projektu- ciekawe lokalne wydarzenie festyn przegląd warsztaty  
atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, - prace pokazały motyw który połączył ludzi. 

 Kategoria filmowy produkt projektu – jako cel swojego projektu Działaj Lokalnie obrali 
nakręcenie teledysku, filmu, w tej kategorii mogą być składane prace które są produktem 
projektu a nie opowiadaj o zmianie jaka zaszła w skutek projektu. 



Zgłaszanie prac.  

• Praca musi być opublikowana w otwartym serwisie internetowym umożliwiającym 
prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie np. you tube, 
vimeo, facebook, itp. 

• Kryteria formalne 

a. być opatrzona krótkim opisem w serwisie (do 1000 znaków ze spacjami), oddającym 
najważniejsze założenia projektu, tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do 
Konkursu; 

b. b. zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie, o dofinansowaniu projektu ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; 

c. c. być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 
4.0, stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie pracy lub ustawieniach otwartego 
serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0; 

d. d. Zawierać logo programu „Działaj Lokalnie” umieszczone na obowiązkowej planszy 
końcowej. 



Podpowiemy doradzimy. 

• Katarzyna Nogieć  / Monika Kwaczała

• Biuro LGD znajduje się: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce 
Dworskie. 

• Czynni jesteśmy pon – pt w godz. 7.30- 15.30.

• Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania. 

• e- mailowo: info@koronakrakowa.pl

• pod nr. tel. 539 961 799, 12 346 43 12, 664 067 821.



Dziękuję za uwagę!


