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Słownik pojęć: 

Operator - rozumie się przez to Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT, zwany też 

PSAT, Oferent, Stowarzyszenie. 

Program - rozumie się przez to zadanie "Pro defensione, pro historia", zwane też Zadaniem, Ofertą. 

Grupa nieformalna - nie  mniej  niż  trzy  osoby, w tym przynajmniej jedna pełnoletnia,  wspólnie  

realizujące  lub  chcące  realizować  działania  w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości 

prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie danego  przedsięwzięcia  mieszczącego  się  w  sferze  

zadań  publicznych  określonej  w  art.  4  UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną 

organizacją pozarządową (tzw. Patronem) Żaden z członków grupy nieformalnej nie może należeć do 

organu statutowego jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. 

Młoda Organizacja Pozarządowa - to  organizacja  pozarządowa  lub  podmiot  wymieniony  w  art.  3  

ust.  3 UoDPPioW, która została wpisana  do KRS lub właściwego rejestru  nie wcześniej niż 30 miesięcy 

od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto,  roczny przychód takiej organizacji za poprzedni 

zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. 

Konkurs I - rozumie się przez to konkurs dla grup nieformalnych "Pro defensione pro historia - ku chwale 

Polski Niepodległej". 

Konkurs II - rozumie się przez to konkurs dla młodych organizacji pozarządowych "Pro defensione pro 

historia - młode stowarzyszenia na start". 

Projekt - rozumie się przez to wnioski konkursowe złożone przez grupy nieformalne i młode organizacje 

pozarządowe w Konkursie I i Konkursie II. 

Patron - rozumie się przez to organizację pozarządową, która nawiązała partnerstwo z grupą nieformalną, 

celem realizacji Projektu. 

Projektodawca - zwany też wnioskodawcą - rozumie się przez to grupy nieformalne i organizacje 

pozarządowe, które złożyły ofertę (wniosek projektowy) w Konkursie I lub Konkursie II. 

Realizator - rozumie się przez to grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które podpisały z 

Operatorem umowę na realizację Projektu. 

Regulamin - rozumie się przez to regulamin Programu. 

Rozwój PSAT- rozumie się przez to rozwój instytucjonalny PSAT w ramach Oferty. 

Plan Rozwoju - rozumie się przez to 2-letni plan działania Stowarzyszenia w okresie od 1.05.2018 do    

31.12.2019. 

Kierownik - rozumie się przez to Kierownika Programu. 

Dyrektor - rozumie się przez to dyrektora ds. administracji, promocji, obsługi Projektów i Rozwoju PSAT. 

Sieć - rozumie się przez to grupę specjalistów, którzy w ramach Programu będą wspierali osoby 

indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw 

proobronnych i historycznych w środowiskach lokalnych. 
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Aktywność proobronna - szereg inicjatyw rekreacyjnych i sportowych, działań szkoleniowych,  

edukacyjnych i animacyjnych oraz funkcjonowanie w zakresie ratownictwa i niesienia pomocy np. ofiarom 

klęsk żywiołowych, które wpisują się w następujące obszary:  

- realizacja i wsparcie zadań obrony cywilnej, 

- wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych 

zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia obronności oraz przydatnych w 

przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, 

jakimi są stany kryzysowe państwa, 

- upowszechnianie wiedzy o ratownictwie i udzielaniu pierwszej pomocy, 

- przysposobienie społeczeństwa do obrony kraju, 

- symulacja bądź odtwarzanie funkcjonowania regularnych sił zbrojnych, 

- organizowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów, szkoleń, programów edukacyjnych i 

innych działań edukacyjnych, 

- organizowanie okolicznościowych imprez edukacyjnych i rekreacyjnych takich jak gry terenowe, gry 

miejskie, zloty, festyny, inscenizacje, rekonstrukcje, symulacje, rajdy, marsze terenowe, zawody 

sportowe i inne projekty związane z obronnością, bezpieczeństwem i ratownictwem. 

 

Aktywność historyczna - wszelkie formy czynnego i aktywnego upamiętniania historii i tradycji poprzez: 

- organizowanie i aktywne uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych, które polegają na 

odtwarzaniu różnorodnych aspektów życia w wybranym okresie historycznym - rekonstrukcje 

najczęściej odtwarzają wydarzenia związane z działaniami o charakterze militarnym, 

- organizowanie festynów, inscenizacji, zlotów i widowisk historycznych, 

- kolekcjonowanie przedmiotów historycznych i prezentowanie ich podczas wystaw, zlotów, festynów 

i innych imprez oraz uroczystości. 
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Rozdział I 

 

 I CELE PROGRAMU I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI 

 

1. Program "Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla 

Polski" (dalej zwany Programem) stanowi część realizacji programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego 

z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.  

 

2. Operatorem mikrodotacji i wsparcia oraz działań edukacyjnych w ramach I Priorytetu - Małe Inicjatywy 

Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 będzie Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności 

Terenowej PSAT (zwane dalej Operatorem, PSAT).  

 

3. Realizacja Priorytetu I - Małe Inicjatywy Programu FIO 2018 ma wpływać pozytywnie na możliwości 

obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. 

 

4.  

I. Główny cel Programu to edukacja i aktywizacja jak największej liczby osób indywidualnych, 

członków grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych do podejmowania inicjatyw o 

charakterze proobronnym i historycznym, zgodnych z art. 4.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, równomiernie rozłożona na wszystkie polskie 

województwa. To również zachęcenie i zmobilizowanie środowisk proobronnych i rekonstrukcji 

historycznych do szerokiej gamy działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym swoich pasji wśród 

lokalnych społeczności na terenie całej Polski.  

II. Cele szczegółowe Programu: 

a) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, wzmocnienie kompetencji oraz aktywizacja obywateli 

w zakresie organizacji, przeprowadzania i promocji różnych form aktywności proobronnych i/lub 

ukierunkowanych na popularyzację historii. 

b) Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych podejmowanych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie 

grup nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych w realizacji  Projektów 

ukierunkowanych na popularyzację historii Polski lub/i aktywność proobronną. 

c) Stworzenie Sieci specjalistów w całej Polsce, którzy wspomogą lokalne działania związane z 

aktywnością proobronną i historyczną. 

d) Wzmacnianie potencjału III sektora poprzez wsparcie działań już istniejących oraz procesu 

stworzenia nowych NGO ukierunkowanych w swojej działalności statutowej na popularyzację historii 

i aktywności proobronnych. 

e) Zaangażowanie przedstawicieli różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji 

publicznych, przedstawicieli lokalnych władz i samorządów oraz formacji mundurowych (straż 
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pożarna, policja, straż miejska) do obserwacji, oceny i konstruktywnej krytyki wszystkich 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu. 

f) Organizacja, przeprowadzenie i udział w przedsięwzięciach związanych z obchodami Święta 

Niepodległości. 

g) Promocja i organizacja wolontariatu. 

h) Aktywizacja młodzieży i dorosłych do ciekawego i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, 

ze szczególnym uwzględnieniem wartości funkcji zdrowotnych, w opozycji do gier komputerowych i 

używek - działania profilaktyczne. 

i) Rozwój instytucjonalny Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej PSAT. 

 

5. Działania w ramach Programu podzielone są na trzy części:  

A. Akcja animacyjna, edukacyjna i promocyjna mająca na celu podniesienie wiedzy i umiejętności wśród 

społeczeństwa w zakresie organizacji i przeprowadzania różnych form aktywności ze szczególnym 

uwzględnieniem działań mających na celu aktywne upamiętnianie historii i podnoszenie szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa obywateli. Te działanie zostaną zrealizowane poprzez organizację i 

przeprowadzenie przynajmniej: 

 5 paneli dyskusyjnych,  

 5 szkoleń,  

 5 warsztatów,  

na terenie całego kraju. 

Okres realizacji od 1.05.2018 do 31.12.2019. 

 

B. Rozwój i wzmacnianiu lokalnych środowisk proobronnych i aktywności historycznej poprzez 

umożliwienie obywatelom i obywatelkom realizacji oddolnych inicjatyw (zwanych dalej Projektami). 

Działania te będą miały za zadanie wsparcie grup nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych 

w realizacji co najmniej 64 oddolnych Projektów obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym. 

 

W ramach tej akcji zostaną zorganizowane i przeprowadzone dwa konkursy: 

 

I. "Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej" (zwanej dalej Konkurs I.) - wsparcie co 

najmniej 32 Projekty grup nieformalnych podejmujących inicjatywy o charakterze historycznym i 

proobronnym. 

Konkurs I będzie zorganizowany i przeprowadzony od 01.07.2018 do 23.12.2018 

II. "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" (zwanej dalej Konkurs II.) - wsparcie 

mikrograntami min. 32 Projekty młodych organizacji pozarządowych podejmujących inicjatywy o 

charakterze historycznym i proobronnym, które są zgodne z ich działalnością statutową. 

Konkurs II będzie zorganizowany i przeprowadzony od 01.06.2019 do 30.11.2019 

 

C. Proces rozwoju instytucjonalnego PSAT poprzez: 



 

7 
 

 udział członków PSAT oraz osób objętych działalnością statutową stowarzyszenia w różnych 

formach szkoleniowych podnoszących kompetencje, wiedzę i umiejętności z zakresu działalności 

statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu 

obronności i propagowania aktywnego upamiętniania historii, 

 promocję i organizację wolontariatu, 

 organizację i udział w działaniach związanych z obchodami stulecia niepodległości Polski, 

 zaangażowanie kadry i wolontariuszy niezbędnej do przeprowadzenia rozwoju instytucjonalnego 

PSAT,  

 zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia rozwoju instytucjonalnego oraz realizacji zadań 

statutowych PSAT. 

Czas realizacji: od 1.05.2018 do 31.12.2019 

 

5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia działań, o których mowa w regulaminie w pkt.4 omówione są w 

rozdziałach II. Edukacja, animacja i promocja, III. Konkursy oraz IV. Rozwój PSAT niniejszego 

regulaminu.  

 

II CZAS REALIZACJI  

Termin realizacji poszczególnych działań programu obejmuje okres od 1.05.2018 do 31.12. 2019 roku. 

 

III KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE 

1. Wydatki poniesione w ramach realizacji Programu są uznane za kwalifikowalne, jeśli są: 

a) niezbędne dla realizacji Projektów i realizacji Programu,  

b) racjonalne i efektywne,  

c) zostały faktycznie poniesione i opłacone w okresie realizacji Projektów i realizacji Programu, 

d) udokumentowane,  

e) zostały przewidziane w budżecie projektu,  

f) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach Programu, należą wydatki nie odnoszące się 

jednoznacznie do Programu, a także w szczególności:  

a. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.); 

b. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 

c. zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.) i art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1888, z późn. zm.)); 

d. amortyzacja; 

e. leasing; 

f. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  
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g. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  

h. koszty kar i grzywien; 

i. koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym); 

j. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 

realizacją zadania; 

k. zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. 

zm.)) oraz wszelkie wyroby tytoniowe i e-papierosy,  elektroniczne lub hybrydowe - wersje 

tradycyjnych papierosów 

l. podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej; 

m. koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych 

 

4. Dodatkowo niekwalifikowalne dla Konkursu I i II są:  

a) koszty administrowania Projektem (koszty pośrednie),  

b) elementy wyposażenia i inne przedmioty zakupione przez grupę nieformalną realizującą Projekt 

samodzielnie (bez wsparcia organizacji pozarządowej), których koszt jednostkowy przekracza wartość 

2600,00 PLN,  

c) koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez organizację będącą patronem 

grupy nieformalnej realizującej Projekt (zwanej dalej Patronem). Patron nie może występować jako 

wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w Projekcie i skalkulowanych w budżecie. Oznacza 

to jednocześnie, że z pracownikami Patrona oraz z władzami statutowymi Patrona nie mogą być zawierane 

umowy cywilnoprawne.  

UWAGA: wyjątkiem od tej zasady są koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej Projektu, które jako 

jedyny typ kosztu mogą być ponoszone przez organizację reprezentująca grupę nieformalną/grupę 

samopomocową nieformalną, 

d) koszty pokryte z wkładu własnego finansowego grupy nieformalnej czy nieformalnej grupy 

samopomocowej. Regulamin nie dopuszcza wnoszenia wkładu własnego finansowego przez grupę 

nieformalną. Jeżeli Projekt realizowany jest przez grupę razem z Patronem, to wkład finansowy może być 

wniesiony wyłącznie przez Patrona.  

e) wszystkie koszty administrowania Projektem (koszty pośrednie), w tym w szczególności koszty 

koordynacji i rozliczenia Projektu. 

 

IV OGŁOSZENIE KONKURSU I i II, ZŁOŻENIE WNIOSKU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie internetowej - pdph.pl i profilu facebook 

Operatora - www.facebook.com/pdph2018/ oraz www.facebook.com/PSAT2015. Ponadto Operator 
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może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze w innych wybranych mediach lokalnych i 

regionalnych obejmujących zasięg danego województwa. 

2. Operator udostępnia na swojej stronie internetowej dokumentację konkursową oraz wzory wniosków o 

dofinansowanie na min. 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków. 

3. Nabór wniosków odbędzie się w terminach: 

- Konkurs I - od 12.08.2018 do 26.08.2018 do godziny 23:59 

- Konkurs II - od 12.07.2019 do 26.07.2019 do godziny 23:59 

Po wypełnieniu oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Projektodawcę, system zapisuje ofertę w bazie 

danych, a użytkownik otrzymuje powiadomienie na wskazany we wniosku adres e-mail. Złożona oferta 

otrzymuje numer identyfikacyjny.  

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie złożenie wniosku w terminie oraz utratę danych poprzez 

ich niezapisanie (np. wygaśnięcie sesji w przeglądarce internetowej). 

5. WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy przesyłać Operatorowi wersji papierowej wniosku ani 

żadnych załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie ci Projektodawcy, którzy otrzymają wsparcie w 

ramach Konkursu I lub dofinansowanie w ramach Konkursu II. 

6. W Konkursie I każdy Projektodawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast w Konkursie II każdy 

Projektodawca może złożyć dwie oferty. . 

7. Ogłoszenie wyników następuje poprzez opublikowanie list wybranych Projektów na stronie internetowej 

Operatora. 

8. W Konkursie I przekazanie wsparcia w postaci zakupu towarów i usług następuje po podpisaniu umowy 

przez obie strony - Operatora i Projektodawcę. 

9. W Konkursie I przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie 

następuje po podpisaniu jej przez Operatora, Projektodawcę oraz Patrona w terminie określonym w 

umowie. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi 

środków pochodzących z dofinansowania. 

10. W konkursie II przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie 

następuje po podpisaniu jej przez obie strony - Operatora i Projektodawcę w terminie określonym w 

umowie. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi 

środków pochodzących z mikrodotacji.  

11. Operator uzna za kwalifikowalne wydatki ponoszone w ramach Projektów: 

a) W Konkursie I od 20.09.2018 do 23.12.2018 

b) W Konkursie II od 20.08.2019 do 30.11.2019 

 

V ZMIANY W REGULAMINIE 

 

Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także 

zamknięcia Konkursu I / Konkursu II w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku 

Projektodawcom i Patronom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków. 

Sytuacja taka dotyczyć może w szczególności np.  
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 wystąpienia siły wyższej,  

 klęsk żywiołowych, itp. a także wypowiedzenia umowy Operatorom przez Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

 

VI DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU 

 

Dodatkowych informacji na temat Programu można uzyskać: 

1. Za pośrednictwem numeru telefonu ..........................., na który będzie można dzwonić od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. 

2. Na stronie internetowej Operatora która zawiera m.in.: 

a) materiały do pobrania, takie jak regulamin Konkursu I i Konkursu II, wzory formularzy wniosków o 

dofinansowanie, karty oceny merytorycznej, karty oceny formalnej, wzory formularzy zgłoszeń 

organizacyjnych paneli dyskusyjnych, szkoleń, warsztatów, wzory formularzy dla wolontariuszy, którzy 

będą chcieli zaangażować się w realizację Programu, 

b) informacje nt. działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych czyli co jeszcze dzieje się w ramach 

realizacji Programu; 

c) listę kontaktową specjalistów zaangażowanych w ramach realizacji Programu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

ROZDZIAŁ II.  

Edukacja, animacja i promocja 

 

Edukacja obywatelska jest dominującą, choć nie jedyną, sferą którą obejmują działania i cele Programu. 

Proponowane działania w ramach realizacji części edukacyjnej Programu to zaangażowanie obywateli, 

członków grup nieformalnych i grup samopomocowych oraz organizacji pozarządowych w złożony proces 

edukacyjny związany z organizacją różnych inicjatyw, form aktywności i projektów związanych z 

obronnością i upamiętnianiem historii. "Pro defensio, pro historia" przede wszystkim zaangażuje lokalne 

społeczności w różne formy animacyjne i edukacyjne, które mają na celu podniesienie potencjału 

organizacyjnego wszelkich działań mających na celu popularyzację historii i obronności a także 

pozostałych sfer działalności pożytku publicznego. 

 

I. Część edukacyjna Programu będzie odbywała się na dwóch obszarach: 

A. Pierwszy obszar to szeroko pojęta internetowa akcja edukacyjna, W ramach tych działań będą 

przygotowywane i udostępniane wszelkie niezbędne materiały, służące realizacjom celów głównych i 

szczegółowych Programu oraz aktywności historycznej i proobronnej, takie jak: 

- prezentacje,  

- instruktarze,  

- opracowania,  

- wzory i przykłady, 

- relacje z imprez, 

- FAQ i inne narzędzia pomocne w akcji edukacyjnej. 

Warunki udziału w akcji internetowej: 

Dostęp do internetu. 

 

B. Drugi obszar to działania bezpośrednie, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie 

całej Polski serii bezpośrednich spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi udziałem w procesie 

edukacyjnym, służącym przyszłemu kreowaniu i promowaniu aktywności historycznej i proobronnej. 

Realizację tych działań zaplanowano podczas: 

- paneli dyskusyjnych zorganizowanych i przeprowadzonych od 1.05.2018 do 31.12.2018 

- szkoleń zorganizowanych i przeprowadzonych od 1.01.2019 do 01.09.2019 

- warsztatów - zorganizowanych i przeprowadzonych od 1.01.2019 do 01.09.2019 
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1. Warunki udziału jako uczestnik w panelach dyskusyjnych, szkoleniach, warsztatach: 

a. Zgłoszenie Operatorowi chęci wzięcia udziału w danej wydarzeniu telefonicznie, sms-em bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, 

b. W przypadku uczestników niepełnoletnich, pisemna zgoda opiekunów prawnych. 

 

2. Warunki pomocy przy organizacji i w poprowadzeniu panelu dyskusyjnego, szkolenia, warsztatu 

w ramach świadczeń woluntarystycznych: 

a. Zgłoszenie Operatorowi chęci współorganizacji w ramach wolontariatu danego wydarzenia telefonicznie, 

sms-em bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

b. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla "wolontariuszy" i przesłanie go do Operatora pocztą 

elektroniczną, 

 

c. W przypadku wolontariuszy niepełnoletnich, pisemna zgoda opiekunów prawnych. 

 

3. Warunki organizacji i poprowadzenia panelu dyskusyjnego, szkolenia, warsztatu jako 

ekspert/specjalista: 

a. Ukończony 18 rok życia,  

b. Zgłoszenie Operatorowi chęci zorganizowania i poprowadzenia danego wydarzenia telefonicznie, sms-

em bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

c. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla "specjalistów i ekspertów" i przesłanie go do Operatora 

pocztą elektroniczną, 

d. Podpisanie umowy cywilnoprawnej przez Operatora i eksperta/specjalistę.  

 

4. Warunki organizacji panelu dyskusyjnego, szkolenia, warsztatu jako wykonanie usługi/sprzedaż 

towarów: 

a. Zgłoszenie Operatorowi chęci zorganizowania danego wydarzenia telefonicznie, sms-em bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, 

b. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla "usług" i przesłanie go do Operatora pocztą elektroniczną 

na adres mailowy. 

 

Wzory wszystkich wyżej wymienionych formularzy oraz wzory umów stanowią załącznik regulaminu 

Programu. 
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Rozdział III. 

KONKURSY I PODMIOTY UPRAWNIONE 

 

I. Kto może wziąć udział w konkursach. 

 

1. W Konkursie I mogą wziąć udział: 

a. Grupy nieformalne - to nie mniej niż trzy osoby w tym przynajmniej jedna, która ukończyła 18 lat, 

wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a 

nieposiadające osobowości prawnej. Żaden z członków grupy nieformalnej nie może należeć do 

organu statutowego jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. Grupa taka może ubiegać się o 

wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych 

określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją 

pozarządową (tzw. Patronem).  

b. Grupy samopomocowe nieformalne to dobrowolny , którego aktywne działanie skierowane jest na 

pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa 

nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach 

przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, w tym 

przynajmniej jedna pełnoletnia, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. 

pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Żaden z członków grupy samopomocowej 

nie może należeć do organu statutowego jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. 

c. Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) - to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w 

art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która nie może ubiegać się bezpośrednio o przyznanie mikrodotacji na 

realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna/ grupa samopomocowa będzie 

miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma fundusze na wsparcie 

realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to Realizator Projektu, o którym mowa 

w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW. z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji 

utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń 

samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych 

Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej 

Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o 

POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji. 

2. W Konkursie II może wziąć udział młoda organizacja pozarządowa - to organizacja pozarządowa lub 

podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie 

wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej 

organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł 
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II. Warunki udziału w Konkursach 

1. W Konkursie I i Konkursie II mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które mają siedzibę na terenie 

całego Kraju i planują prowadzić działania na terenie danego województwa, z którego pochodzą.  

2. W Konkursie I grupa nieformalna i samopomocowa grupa nieformalna nie posiadająca osobowości 

prawnej może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć na dwa różne sposoby: 

a) samodzielnie – co oznacza, że przynajmniej jedna osoba pełnoletnia z grupy podpisuje umowę na 

realizację Projektu i odpowiada za realizację Projektu bezpośrednio przed Operatorem. W takim przypadku 

grupa nieformalna nie otrzymuje środków finansowych, tylko otrzymuje wsparcie w postaci zakupu 

towarów lub/i usług, które to sfinansuje Operator zgodnie z umową na realizację Projektu. 

Grupy  nieformalne,  których  członkowie  pełnią  funkcje  w  organach  statutowych  organizacji 

pozarządowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Konkursu I realizowanego w ramach Programu.  

Grupy  samopomocowe  nieposiadające  osobowości  prawnej,  których  członkowie  pełnią  funkcje  w 

organach  statutowych  organizacji  pozarządowych,  której  cele  statutowe  dotyczą  działań 

samopomocowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Konkursu I realizowanego w ramach Programu.  

Jeżeli  natomiast  grupa  samopomocowa  działa  w  formie  organizacji  pozarządowej posiadającej  

osobowość  prawną,  to  jeżeli  spełnia  warunki  dostępu  przewidziane  dla  młodych  organizacji 

pozarządowych,  może  uzyskać  właściwe  dla  nich  wsparcie w Konkursie II. 

 

b) z organizacją pozarządową jako Patronem – fundacją lub stowarzyszeniem, bądź podmiotem, 

wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Patroni nie muszą 

być młodą organizacją pozarządową, organizacja ta jednak musi posiadać siedzibę na terenie 

województwa, z którego pochodzi wspierana grupa nieformalna. 

 

3. Na potrzeby realizacji Projektu w Konkursie I i Konkursie II rozróżnia się dwa pojęcia: 

a) Realizatorem Projektu jest organizacja pozarządowa, obywatelska grupa nieformalna lub 

samopomocowa grupa nieformalna, będąca autorem pomysłu i faktycznie realizująca dofinansowane 

działanie. 

b) Wnioskodawcą jest: 

- organizacja pozarządowa, która składa wniosek – może to być organizacja, która samodzielnie 

będzie realizować projekt (młoda organizacja pozarządowa - Konkurs II) lub organizacja, która 

występuje w imieniu obywatelskiej grupy nieformalnej  lub nieformalnej grupy samopomocowej 

(Patron - Konkurs I), pomagając jej zrealizować i/lub rozliczyć dofinansowany Projekt. 

- obywatelska grupa nieformalna/samopomocowa grupa nieformalna, która realizuje wniosek przy 

wsparciu Operatora. 

 

4. Projekty mogą być realizowane w trzech wariantach:  
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a) umowa podpisywana jest z przedstawicielami grupy nieformalnej i Operatorem konkursu (Projektodawca 

jest tożsamy z Realizatorem projektu). 

 

b) umowa podpisywana jest między organizacją pozarządową i Operatorem konkursu (Projektodawca jest 

tożsamy z Realizatorem projektu) 

 

c) umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy nieformalnej, organizacją występującą 

formalnie w imieniu grupy nieformalnej oraz Operatorem konkursu – umowa trójstronna (Projektodawca nie 

jest tożsamy z Realizatorem). 

 

III  Wysokość wnioskowanego wsparcia (Konkurs I) lub mikrodotacji (Konkurs II). 

1. Wartość wsparcia (ew. kwota dofinansowania) w Konkursie I może wynieść do 2600 zł, nie mniej jednak 

niż 500 zł.  

2. Kwota dofinansowania (mikrodotacji) w Konkursie II może wynieść do 2600 zł, nie mniej jednak niż 

1000zł.   

3. Projektodawca nie jest zobowiązany do wniesienia własnego wkładu finansowego/materialnego do 

projektu. O wysokości wkładu decyduje Projektodawca. W konkursie nie obowiązuje minimalny udział 

wkładu własnego, natomiast rodzaj i wysokość środków własnych jest przedmiotem oceny projektu.  

4. Projektodawca jest zobowiązany do wniesienia własnego wkładu osobowego w Konkursie I i II w postaci: 

- zaangażowania przynajmniej 3 wolontariuszy do realizacji Projektu, 

- każdy z wolontariuszy musi wykonać świadczenia woluntarystyczne w wymiarze przynajmniej 10 godzin, 

- łącznie świadczenia woluntarystyczne w realizacji Projektu muszą być świadczone przez 30 godzin. 

5. Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia wkładu własnego:  

a) dla młodych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów (wymienionych w punkcie A.I 1. 

Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej (w formie 

rzeczowej, usługowej, bądź pracy wolontariuszy). 

b) dla obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych grup nieformalnych działających razem z 

Patronem dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej (w formie rzeczowej, 

usługowej, bądź pracy wolontariuszy). Przy czym wkład finansowy może wnieść jedynie organizacja 

występująca w imieniu grupy nieformalnej (Projektodawca), a grupa nieformalna (Realizator) może wnieść 

jedynie wkład niefinansowy. Sposób podziału wartości wkładu własnego pomiędzy Wnioskodawcą i 

Realizatorem jest dowolny. 

c) dla grup nieformalnych działających samodzielnie dopuszczalne jest wnoszenie wkładu wyłącznie w 

postaci niefinansowej (w formie rzeczowej, usługowej, bądź pracy wolontariuszy). 

6. Środki przeznaczone na wsparcie Projektów w Konkursie I w 2018 r. wynoszą 83 200 PLN,  

7. Środki przeznaczone na mikrodotacje Projektów w Konkursie II w 2019 r. wynoszą 83 200 PLN 

 

IV Kryteria doboru ofert. 

1. Procedura wyboru ofert w Konkursie I i II obejmuje dwa etapy: 
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a) I Etap: ocena wniosków projektowych 

b) II Etap: ocena promocji Projektu 

 

2. I Etap: Ocena wniosków projektowych w Konkursie I i Konkursie II dokonana przez eksperta zgodnie z 

kartą oceny, według następujących kryteriów: 

 

1. Zaangażowanie społeczności w organizację i realizację Projektu (0-30 pkt)  

a) Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej (0-4 pkt). 

b) Projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców (0-3 pkt). 

c) Projekt włącza wolontariuszy ponad wymagane kryterium 3 wolontariuszy/30 godzin świadczeń (0-4 

pkt). 

d) Projekt jest realizowany w miejscowości do 25 tys. mieszkańców - 4 pkt, 25-50 tys. - 2 pkt, pow. 50 

tys. - 0 pkt. (0-4 pkt). 

e) Projekt angażuje ludzi młodych, do 21 roku życia (0-5 pkt) 

f) Projekt jest ważny dla szerszej społeczności, nie tylko dla wąskiej grupy (0-10 pkt).  

 

2. Aspekty historyczne i proobronne Projektu (0-20 pkt) 

a) Projekt aktywizuje społeczność lokalną wokół działań o charakterze proobronnym i/lub 

historycznym. (0-10 pkt).  

b) Projekt nawiązuje do obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości (0-10 pkt). 

 

3. Forma zaplanowanych działań w ramach Projektu (0-20 pkt) 

a) Zaplanowane działania są odpowiedzią na zapotrzebowania lokalnego społeczeństwa (0-5 pkt). 

b) Projekt wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/kreatywność/innowacyjność) (0-15 pkt).  

 

4. Trwałość efektu i spójność działań (0-23 pkt) 

a) Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej bądź jest 

kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań. (0-5 pkt). 

b) Przedstawione koszty są niezbędne i uzasadnione cenowo, harmonogram spójny i realny do 

zrealizowania (0-18 pkt).  

 

5. Możliwości i dotychczasowe doświadczenie Projektodawcy (0-7 pkt) 

a) Ilość i zasięg organizowanych bądź współorganizowanych przez Projektodawcę imprez podobnych 

do Projektu (0-2 pkt) 

b) Projekt zostanie zrealizowany z partnerami i/lub we współpracy z różnymi grupami społecznymi (0-5 

pkt) 

 

3. W I etapie oceny wnioskowany Projekt może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

4. Po zakończeniu oceny wniosków zostanie sporządzona lista rankingowa. Wnioski projektowe o 



 

17 
 

najwyższej punktacji, zgodnie z progiem ustalonym przez Operatora, maksymalnie po 4 z każdego 

województwa - do 64 Projektów z całej Polski, zostanie zakwalifikowane do II etapu Konkursu I i 

Konkursu II.  

3. Operator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Projektów dopuszczonych do II etapu. 

4. Operator zastrzega sobie prawo nieproporcjonalnego, uwzględniając podział administracyjny Polski, 

kwalifikowania Projektów do II etapu. Może się zdarzyć, że z danego województwa żaden Projekt nie 

zostanie zakwalifikowany do II etapu ze względu na zbyt niską ilość punktów otrzymanych w ocenie w 

etapie I. 

5. II Etap: Ocena promocji Projektu 

a) Realizatorzy Projektów wyłonionych w I etapie konkursu będą mieli 7 dni kalendarzowych na 

przeprowadzenie Akcji Promocyjnej swojego Projektu, 

b) Akcja Promocyjna będzie oceniana przez wszystkich, którzy mają dostęp do internetu poprzez 

oddawanie głosów w sondażu internetowym. 

6. Akcja Promocyjna Projektu finalnie będzie oceniana przez ekspertów komisji konkursowych w  

Konkursie I i Konkursie II, którzy poza liczbą oddanych głosów na dany Projekt w sondażu internetowym 

wezmą również pod uwagę następujące kryteria: 

a) Liczba podjętych przedsięwzięć związanych z wypromowaniem Projektu (0-12 pkt), 

b) Ilość i jakość środków przekazu informacji wykorzystane w Akcji Promocyjnej Projektu (0-12 pkt) 

c) Oryginalność/ nowatorstwo/ kreatywność/innowacyjność  Akcji Promocyjnej Projektu (0-12 pkt) 

d) Liczba oddanych głosów w sondażu internetowym (0-64 pkt) 

W wyniku oceny komisji konkursowej  w II etapie Projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

7. Na ocenę końcową Projektu składa się suma punktów z dwóch etapów oceny.  

 

V. Wybór Projektów przeznaczonych do wsparcia w Konkursie I i do dofinansowania w Konkursie II. 

1. Po zakończeniu drugiego etapu oceny, Projekty ułożone zostaną na liście rankingowej wg uzyskanej  

liczby punktów, będącej  sumą  punktów  z  pierwszego  i  drugiego etapu oceny.  Dofinansowanie otrzyma: 

W Konkursie I - co najmniej 32 Projekty w całej Polsce. 

W Konkursie II - co najmniej 32 Projekty w całej Polsce. 

2. W  przypadku  Projektów,  które  otrzymały  jednakową  liczbę  punktów  (miejsca  ex-equo  na  liście 

rankingowej) uprawniające do otrzymania dofinansowania, Operator wskaże Projekt na podstawie 

poniższych kryteriów: 

a) działania prowadzone na terenach wiejskich 

b) działania prowadzone w miastach do 20 tys. mieszkańców 

c) działania angażujące większą liczbę osób. 

3. W przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania 32 zwycięskich Projektów w Konkursie I i II będzie 

mniejsza niż 83 200 PLN, wtedy dofinansowanie mogą otrzymać kolejni Realizatorzy z listy rankingowej aż 

do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Projektów w danym Konkursie. 

UWAGA:  Operator  nie  przewiduje  przeprowadzenia  oddzielnej  oceny  formalnej  projektów, natomiast  

zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  oceny  na  każdym  etapie  konkursu  oraz niepodpisania umowy 
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z organizacją/grupą nieformalną, jeżeli oferta nie będzie spełniała kryteriów formalnych  opisanych 

Regulaminie. W ww. sytuacji Operator wskazuje kolejnego Realizatora z listy rankingowej. 

 

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Projektu. 

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu powinno zostać sporządzone przez Projektodawcę na 

specjalnym formularzu udostępnionym Operatora, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia realizacji Projektu.  

2. Zmiana terminu złożenia sprawozdania końcowego możliwa jest jedynie w przypadku wyrażenia 

zgody przez Operatora na przedłużenie okresu realizacji Projektu oraz podpisania aneksu do 

umowy.  

3. Nie złożenie sprawozdania w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Projektu może  

skutkować uznaniem wsparcia za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i może być podstawą do 

natychmiastowego rozwiązania umowy przez Operatora oraz zwrotu wartości wsparcia wraz z odsetkami. 
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Rozdział IV.  

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY PSAT 

Dzięki Programowi, Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" przejdzie proces rozwoju 

instytucjonalnego (zwany dalej Rozwojem PSAT) , który będzie obejmował między innymi następujące 

działania: 

1. Udział oraz organizacja różnych form szkoleniowych podnoszących kompetencje, wiedzę i umiejętności 

z zakresu działalności statutowej stowarzyszenia.  

2. Organizacja i przeprowadzenie co najmniej 2 przedsięwzięć związanych z obchodami odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

3. Wspomaganie realizacji Programu zgodnie z jego założeniami. 

4. Organizacja i popularyzacja wolontariatu. 

5. Zakup sprzętu wspomagającego działalność statutową PSAT. 

 

I.  Warunki uczestniczenia w procesie rozwoju instytucjonalnego PSAT. 

Rozwój PSAT w pierwszej kolejności będzie obejmował obecnych członków stowarzyszenia. Jednak każdy 

zainteresowany aktywnym uczestnictwem w Rozwoju PSAT, będzie mógł zgłosić swój akces i przystąpić 

do wszelkich form aktywności, związanych z Rozwojem PSAT.  

Warunki przystąpienia do Rozwoju PSAT. 

a. Ukończony 18 rok życia,  

b. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie udostępniony na stronie internetowej Operatora 

(nazwa robocza formularza "Rozwój PSAT") i przesłanie go do Operatora pocztą elektroniczną na adres 

mailowy kontakt@pdph.pl 

 

II. 

Rozwój PSAT jest bezpośrednio związany z "2-letnim planem działania Pomorskiego Stowarzyszenia 

Aktywności Terenowej PSAT" , który  jest również integralną częścią Programu.  
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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, Pomorskie 

Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT, 

81-395 Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 48 B / 4, mail: psatgdynia@gmail.com 

2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Michał 

Skurzyński, mail: michalskurzynski@gmail.com 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazywania informacji 

dotyczących Programu "Pro defensione, pro historia". 

4. Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w postaci imienia, nazwiska, nr pesel, adresu 

zamieszkania, numeru telefonu i  adresu e-mail. 

5. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, 

ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym 

czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia zadania jakim jest Program "Pro 

defensione, pro historia" . 

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Pomorskim 

Stowarzyszeniem Aktywności Terenowej PSAT na podstawie zawartych umów powierzenia danych. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. Nie będą również przekazywane odbiorcą w państwach trzecich lub organizacjom 

międzynarodowym. 

 

 




