
ZASADY PROGRAMU 
„OSADKOWSKI POMAGA” 



Osadkowski POMAGA 
Zgłoś się po dotację na własną akcję!

Chciałbyś zrobić coś pożytecznego na rzecz swojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców ? 

Weź udział w Programie „Osadkowski POMAGA”. Firma  Osadkowski SA  wesprze inicjatywy na 

rzecz lokalnych społeczności z terenów wiejskich  i w małych miejscowościach przyznając 

granty 10 wybranym Projektom na łączną sumę 23 000 zł!

Wyślij wniosek 
(wzór na stronie Programu)

Zwycięzców wybiorą osoby głosujące 
poprzez fanpage Osadkowski SA 

Na projekty czekają granty o 
łącznej wartości 23 000 zł!



CEL PROGRAMU 

Celem Programu jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych 

zgormadzonych na terenach wiejskich i w małych miejscowościach*. Program ma 

przyczynić się do zwiększenia stopnia  zaangażowania się różnych grup interesariuszy 

wokół wspólnego celu- wspierania lokalnych społeczności. 

* Do 10 000 mieszkańców – załącznik w regulaminie Programu przedstawia listę zawierającą 525 miast spełniających to założenie.  



OGÓLNE ZASADY PROGRAMU GRANTOWEGO

1. Zgłaszać Projekt można poprzez wypełnienie Wniosku, znajdującego się na stronie internetowej 
https://osadkowski.pl/pl/osadkowskipomaga

2. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres: centrum@osadkowski.pl z dopiskiem 
„Osadkowski POMAGA” od 25.05.2018 do 31.07.2018

3. W pierwszym etapie wszystkie Wnioski poddane będą ocenie przez Komisję Grantową, która 
wyłoni 10 najlepszych Projektów w oparciu o kryteria oceny zawarte w regulaminie

4. W drugim etapie to już użytkownicy Facebooka będą oddawać swoje głosy/like przez fanpage 
Osadkowski, decydują o tym, jak duże dofinasowanie otrzyma każdy z Projektów

5. Głosowanie potrwa od 27.08.2018 do 28.09.2018r.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.10.2018r. 

https://osadkowski.pl/pl/osadkowskipomaga
mailto:centrala@osadkowski.pl


HARMONOGRAM PROGRAMU
DZIAŁANIE TERMIN

Rozpoczęcie Programu „Osadkowski POMAGA” 25.05.2018

Składanie wniosków 25.05 2018- 31.07.2018

Rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję Grantową 01.08.2018-24.08.2018

Ogłoszenie listy 10 wybranych projektów 27.08.2018

Głosowanie na fanpage’u Osadkowski 27.08.2018 - 28.09.2018

Ogłoszenie wyników Programu 01.10.2018

Przekazanie środków na konto Grantobiorcom do 19.10.2018

Realizacja projektów przez Grantobiorców 19.10.2018-30.06.2019

Przekazanie sprawozdań z projektów 31.07.2019



NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Na realizację projektów z zakresu wspierania lokalnej aktywności na terenach wiejskich i w 
małych miejscowościach poprzez działania na rzecz:

a. środowiska przyrodniczego

b. przestrzeni publicznej

c. promocji aktywnego stylu życia i zdrowia

d. jakości życia mieszkańców 

e. edukacji, rozwoju kompetencji przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe 



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?

• ORGANIZACJA POZARZĄDOWA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w rozumieniu art. 
3 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

• SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

• KLUB SPORTOWY I STOWARZYSZENIE  zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego 

• INSTYTUCJA PUBLICZNA (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, 
biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej)

• GRUPA NIEFORMALNA (w tym także oddział terenowy organizacji nieposiadającej 
osobowości prawnej), w której imieniu wniosek złoży organizacja wymieniona powyżej



KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?

• PARAFIE I ORGANIZACJE RELIGIJNE

• PARTIE I ORGANIZACJE POLITYCZNE I JAKIEKOLWIEK INNE PODMIOTY PRZEZ NIE 
UTWORZONE

• ZWIĄZKI ZAWODOWE 

• ORGANIZACJE PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORSTWA 



CO TO JEST GRANT I MINI GRANT?

• Grant: kwota dofinansowania przekazana na realizację projektów, które zostały 
wybrane na etapie głosowania na fanpage’u Osadkowski. Wysokość grantu zależy od 
otrzymanej przez Wnioskodawcę liczby głosów. 
Wysokość grantu:
• I miejsce – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

• II miejsce – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

• Mini Grant: kwota dofinansowania w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) przekazana na cele statutowe Wnioskodawców, którzy zajęli miejsce od III do X 
(otrzymali mniejszą liczbę głosów) na etapie głosowania poprzez fanpage Osadkowski . 



CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

 Aktualny wyciąg z KRS w formacie pdf (dostępny pod adresem https://ems.ms.gov.pl/)

 Zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub skan umowy na prowadzenie rachunku

 Logotyp, jeśli organizacja go posiada

KLUBY SPORTOWE I STOWARZYSZENIA, KTÓRE NIE SĄ WPISANE DO REJESTRU KRS

 Skan zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu/stowarzyszenia

 Skan dokumentu potwierdzającego nr regon

 Zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub skan umowy na prowadzenie rachunku

 Logotyp, jeśli klub/stowarzyszenie go posiada

INSTYTUCJE PUBLICZNE

 Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu 
podlega, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy

 Skan dokumentu potwierdzającego nr REGON

 Zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub skan umowy na prowadzenie rachunku

 Logotyp, jeśli instytucja go posiada



KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW cz.1 

Wszystkie zgłoszone Wnioski poddane zostaną ocenie selekcyjnej i merytorycznej. 

Do oceny selekcyjnej zaliczamy odrzucenie Wniosków, które:

• Nie wpisują się w cele Programu;

• Są niekompletne;

• Zostały złożone przez nieuprawnione podmioty;

• Zostały złożone na niewłaściwym wzorze Wniosku

• Zostały złożone w inny sposób niż na wskazany adres e-mail;

• Zostały złożone po wskazanym terminie składania Wniosków;

• Mają harmonogram niezgodny z Regulaminem Programu;



KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW cz.2 

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę selekcyjną, zostaną następnie poddane ocenie 
merytorycznej przez Komisję Grantową zgodnie z poniższymi kryteriami punktowanymi w skali od 
0 do 10 (łącznie 60 punktów):

a.Projekt jest skierowany do lokalnej społeczności wiejskiej i jest dopasowany do  jej potrzeb

b.Projekt dotyczy spraw ważnych dla społeczności wiejskiej, społeczność odniesie korzyści z 
jego realizacji 

c.Projekt jest długofalowy, jego efekt będzie widoczny przez minimum 2 lata

d.W ramach projektu planowana jest lokalna współpraca (z innymi instytucjami, 
organizacjami)

e.Projekt wykazuje się pomysłowością, innowacyjnością i atrakcyjnością działań 

f.Prowadzone będą działania promocyjne w trakcie etapu głosowania


