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Pytania i odpowiedzi
Konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

Jakie działania można zaplanować w ramach konkursu? O czym należy pamiętać?
Zgodnie z Regulaminem, kluczowym działaniem, jakie należy zaplanować w projekcie, jest sadzenie
kwiatów przyjaznych pszczołom, czyli zwiększanie bazy pokarmowej dla pszczół. Nadesłany projekt
musi być zgodny z celami statutowymi Wnioskującego oraz musi spełniać wybrane przez
Wnioskującego cele wspierające (§2, pkt. 2-3 Regulaminu).
Nie ograniczamy form i metod pracy w projekcie, ponieważ wiemy, że to Wnioskodawcy najlepiej znają
lokalne potrzeby i zaproponują odpowiednie rozwiązania.
Warto także zapoznać się z kryteriami oceny projektów (§5, pkt. 11 Regulaminu), aby dowiedzieć się,
jakie aspekty będą oceniane przez Jury.

Jakie kwiaty są przyjazne pszczołom? Gdzie znajdę ich listę?
Kwiaty przyjazne pszczołom, to takie, które dostarczają tym owadom pokarm: nektar i pyłek. Wiele
popularnych i chętnie sadzonych roślin dostarcza pszczołom niewiele pożywienia lub wcale. Takimi
roślinami są na przykład hortensje, pelargonie i bratki. Dlatego tak ważne jest, aby do sadzenia wybrać
odpowiednie gatunki, które zapewnią pszczołom dobrej jakości pokarm.
W Bazie wiedzy na stronie www.pomagamypszczolom.pl można pobrać listę roślin z terminarzem
kwitnienia.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając rośliny do sadzenia?
Przede wszystkim należy wybrać rośliny, które zapewnią pszczołom pokarm: nektar i pyłek. Dobrze jest
tak wybrać gatunki, aby kwitły od wczesnej wiosny do późnej jesieni, co zapewni dostępność pokarmu
przez cały sezon, czyli tzw. taśmę pokarmową. Warto pamiętać, że różne gatunki pszczół mają różne
potrzeby. Dlatego warto sadzić rośliny o różnych kolorach i kształtach kwiatów.
W Bazie wiedzy na stronie www.pomagamypszczolom.pl można pobrać listę roślin zapewniających
pokarm pszczołom wraz z terminarzem kwitnienia.
Aby rośliny dobrze się przyjęły, należy dostosować gatunki do warunków takich jak gleba
i nasłonecznienie.
Warto zwrócić uwagę, aby wszystkie wybrane gatunki były rodzime. Prosimy, aby wykluczyć z planów
sadzenia rośliny inwazyjne, nawet te obficie nektarujące lub pyłkodajne, np.: niecierpek gruczołowaty,
robinię akacjową, nawłoć kanadyjską.

Czy zaplanowane działania muszą realizować wszystkie cele konkursu?
Zgodnie z Regulaminem, zaplanowane w projekcie działania muszą realizować cel główny konkursu
oraz minimum dwa cele wspierające (§2, pkt. 2-3 Regulaminu).
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Czy pszczoła miodna może być głównym tematem projektu?
Nie. W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół. Pszczoła miodna jest tylko jednym z nich.
Gatunkiem tym opiekują się pszczelarze, którzy dbają o to, aby pszczoły zawsze miały pożywienie.
Tymczasem pozostałe pszczoły, m.in.: trzmiele, porobnice, lepiarki, zadrzechnie i wiele innych,
korzystają z tego, co znajduje się w najbliższej okolicy.
Celem konkursu jest tworzenie bazy pokarmowej dla różnych gatunków pszczół, nie tylko dla pszczoły
miodnej. Zależy nam na tym, aby zwiększać wiedzę na temat tych owadów, a zwłaszcza na temat
różnorodności gatunków, które możemy spotkać wokół nas.

Czy w ramach projektu możemy zaplanować zakup nasion?
Nie, w ramach dofinansowania można zakupić sadzonki roślin przyjaznych pszczołom, ale nie nasiona.
Jeśli Wnioskujący planuje, w ramach dodatkowych działań, np. wysianie łąki kwietnej, należy w ramach
wkładu własnego zapewnić odpowiedni materiał siewny.

Czy możemy we wskaźnikach sukcesu projektu zliczać nasiona?
Nie. Celem konkursu jest tworzenie bazy pokarmowej, czyli kwitnących roślin przyjaznych pszczołom.
W przypadku wysiewu nasion, nie ma pewności ile z nich wzejdzie i ile zakwitnie dostarczając owadom
pokarmu. Dlatego też, we wskaźnikach prosimy o podawanie wyłącznie liczby roślin planowanych do
posadzenia (jednorocznych, bylin, drzew i krzewów).

Czy głównym działaniem projektu może być tworzenie domków i hoteli dla pszczół?
Nie, głównym celem konkursu jest sadzenie roślin tak, by zapewnić pszczołom odpowiednią bazę
pokarmową. Domki i hotele można zaplanować jako dodatkowe działanie w projekcie, należy jednak
pamiętać, że wymagają one stałej opieki oraz regularnego czyszczenia. Decydując się na postawienie
domku czy innej konstrukcji, w której mają zamieszkać pszczoły, trzeba pamiętać o tym, że będzie to
zobowiązanie długoterminowe, od którego również będzie zależał dobrostan tych owadów.

Kto może złożyć wniosek w konkursie grantowym?
Wniosek o dofinansowanie może złożyć instytucja zarejestrowana i działająca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród celów statutowych organizacji muszą znaleźć się cele związane
z ochroną środowiska, ochroną przyrody, realizacją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lub
edukacją ekologiczną.
Zgodnie z Regulaminem do konkursu mogą przystąpić m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki
narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania oraz inne podmioty,
spełniające ww. wymagania.
Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły) są wyłączone z możliwości starania się o dofinansowanie.
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Czy organizacja pozarządowa, która dopiero rozpoczęła działalność może wnioskować o grant?
Tak, o ile posiada już wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ile projektów może złożyć jedna organizacja?
Jedna organizacja może złożyć nieograniczoną liczbę projektów – zarówno w ramach starania się
o wyższą (12.000 zł) jak i niższą (6.400 zł) kwotę dofinansowania.

Do kiedy można nadsyłać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać wyłącznie za pomocą poczty e-mailowej na adres:
granty@pomagamypszczolom.pl w terminie do 7 maja 2019 roku do godziny 23:59 - decyduje data
i godzina wpłynięcia wniosku na skrzynkę mailową Organizatora Konkursu. Wnioski o dofinansowanie
złożone po wskazanym terminie uznaje się za niezłożone, a więc nie podlegające ocenie formalnej ani
merytorycznej.
Zachęcamy aby wysłać wnioski o dofinansowanie z zapasem czasu, aby mieć pewność, że wniosek
dotrze w określonym poprzez Regulamin terminie.

Czy muszę wypełnić wszystkie pola formularza?
Tak, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu wniosku.

Czy formularz wniosku musi być wydrukowany, podpisany i zeskanowany, czy wystarczy wysłać
formularz bez podpisu?
Nie ma potrzeby drukowania, podpisania i skanowania formularza wniosku przed wysyłką, wystarczy
zaznaczyć odpowiednie checkboxy na końcu wniosku.
Konieczne jest zapisanie formularza w pliku zamkniętym, to znaczy w takim, w którym nie można
dokonać żadnych zmian. Możliwe formaty to PDF, JPG, PNG.
Przygotować taki plik z dokumentu otwartego (np. Microsoft Word) można na kilka sposobów:
•

można wyeksportować plik do formatu PDF (taka funkcja znajduje się w menu Plik,
w najnowszych wersjach Microsoft Office),

•

można wydrukować plik do formatu PDF (wymaga to wcześniejszej instalacji programu, który
drukuje do PDF),

•

można wydrukować formularz i zeskanować go do PDF lub JPG,

•

można wydrukować formularz, zrobić zdjęcia i wysłać jako JPG (należy wówczas zadbać o ich
czytelność i ostrość).

Zachęcamy, by nie drukować formularza i nie zużywać papieru, jeśli nie ma takiej potrzeby.
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Czy wniosek można wysłać w formie papierowej?
Nie, wnioski przyjmujemy jedynie w formie elektronicznej. Dbamy w ten sposób o racjonalne
korzystanie z zasobów środowiska.

Jakie załączniki są obowiązkowe, a jakie tylko opcjonalne?
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przesłać następujące załączniki:
1. załączniki obligatoryjne, wymagane od każdego Wnioskodawcy:
•

lista uwzględniająca gatunki roślin przyjaznych pszczołom, które będą sadzone w ramach
projektu oraz ich liczbę,

•

potwierdzenie zaangażowania partnerów w projekt (list intencyjny, potwierdzenie
współpracy, itp.),

2. załączniki wymagane w zależności od charakteru projektu:
•

potwierdzenie finansowego wkładu własnego (o ile zaplanowany jest wkład własny
w budżecie projektu),

•

w przypadku planowania działań wymagających pozyskania zgód od innych instytucji na
ich realizację – przedstawienie zgody właściciela terenu oraz planu sytuacyjnego (dotyczy
realizowanych nasadzeń).

Kto może zostać partnerem projektu?
Partnerem może być dowolna instytucja lub osoba fizyczna, np. inne organizacje pozarządowe, ogrody
botaniczne, uczelnie, szkoły, samorządy, koło naukowe, specjaliści, naukowcy, architekci krajobrazu,
inni. Zachęcamy do nawiązywania partnerstw, dzięki temu projekt dotrze do wielu różnorodnych
odbiorców i będzie ciekawszy.

Nasza organizacja wysłała formularz wniosku, ale nie dostała jeszcze potwierdzenia, że został
przyjęty. Dlaczego?
Informacja o przyjęciu będzie wysyłana w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości.
Prosimy o cierpliwość, a w przypadku braku wiadomości prosimy najpierw o sprawdzenie skrzynki ze
spamem i ofertami, a w dalszej kolejności – prosimy o kontakt telefoniczny.

W jakiej sytuacji nasz wniosek może zostać uznany za niezłożony?
Jeśli wiadomość e-mail z formularzem wniosku dotrze do skrzynki e-mail Organizatora po
wyznaczonym na składanie wniosków czasie, wówczas wniosek zostanie uznany za niezłożony, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
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Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki? Jak zostaniemy poinformowani?
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Organizator Konkursu zamieści na stronie internetowej
Konkursu www.pomagamypszczolom.pl/program w zakładce “Konkurs grantowy” w dniu 5 czerwca
2019 roku do godziny 17.00.

Kiedy zostaną wypłacone środki finansowe w przypadku otrzymania dofinansowania w konkursie?
Po ogłoszeniu wyników, w dniu 5 czerwca 2019 roku do godziny 17.00, następuje podpisanie umowy
cywilno-prawnej regulującej realizację projektów grantowych. Umowa w wersji elektronicznej
wysyłana jest do Zwycięzców w ciągu 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Po uzupełnieniu
danych w umowach, Zwycięzcy odsyłają dwa egzemplarze umowy do Organizatora Konkursu. Środki
wypłacamy najpóźniej 14 dni od dnia, w którym otrzymamy prawidłowo wypełnioną i podpisaną
umowę.

Planujemy założenie ogrodu/klombu. O czym powinniśmy pamiętać pisząc wniosek?
Przy planowaniu ogrodu, rabaty lub klombu warto pamiętać o:
•

pozyskaniu zgody właściciela terenu,

•

sporządzeniu szczegółowego planu – co gdzie zostanie posadzone, w jakiej ilości,

•

przygotowaniu listy roślin planowanych do nasadzenia, która jest jednym z obowiązkowych
załączników,

•

zapewnieniu bezpieczeństwa – jeśli ogród planowany jest blisko boiska należy zaplanować
zabezpieczenie go ogrodzeniem,

•

zaplanowaniu działań z wykorzystaniem utworzonego miejsca (np. warsztatów terenowych,
obserwacji przyrodniczych, itp.),

•

opisaniu, w jaki sposób ogród lub klomb będą pielęgnowane również po zakończeniu realizacji
projektu.

O jaką kwotę można wnioskować? Czy jest to kwota brutto czy netto?
Wnioskować można o dofinansowanie w wysokości 12.000 zł lub 6.400 zł. Jedna organizacja może
złożyć nieograniczoną liczbę projektów – zarówno w ramach starania się o wyższą jak i niższą kwotę
dofinansowania. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Czy trzeba zapewnić wkład własny w projekcie? W jakiej formie, w jakiej wysokości?
Wkład własny nie jest konieczny i wymagany. Można oczywiście zaplanować zarówno finansowy,
rzeczowy (wynajem sali, użytkowanie sprzętu) jak i osobowy (np. pracę wolontariuszy) wkład własny.
Zachęcamy do szukania partnerów projektu, ponieważ wspólnie łatwiej jest zagwarantować możliwie
najlepszy efekt prowadzonych działań!
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Co mogę zakupić w ramach budżetu? Czy są jakieś ograniczenia?
Z grantu można pokryć jedynie realne, uzasadnione w opisie projektu koszty, czyli takie, które będą
bezpośrednio wynikały z opisu zaplanowanych do realizacji działań.
Koszty finansowane w ograniczonym zakresie:
•

wynagrodzenia na koordynację i księgowość mogą stanowić maksymalnie 20% wartości
wnioskowanej kwoty grantu. Wynagrodzenia eksperckie (np. prowadzenie warsztatów
terenowych, zajęć, prelekcji, itp.) nie są objęte tym ograniczeniem,

•

wartość zakupionego sprzętu przeznaczonego do obsługi wnioskowanego projektu, takiego
jak: laptopy, rzutniki, projektory, telewizory, ekrany, aparaty fotograficzne, kamery,
urządzenia nagrywające i odtwarzające dźwięk, nie może sumarycznie przekroczyć 30%
wartości wnioskowanej kwoty grantu. Możliwy jest zakup środków i materiałów
dydaktycznych (takich jak: mikroskopy, zestawy badawcze, odczynniki, tablice edukacyjne,
itp.) bez ograniczeń.

Koszty, które nie będą finansowane:
•

koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,

•

zakup nasion roślin,

•

zakup budynków, lokali, gruntów,

•

koszty utrzymania biura wnioskodawcy,

•

działalność gospodarcza wnioskodawcy,

•

działalność polityczna i religijna,

•

kary, grzywny, mandaty.

Jak będą oceniane wnioski?
Wnioski będą oceniane przez Jury zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie:
Kryteria formalne:
•

zgodność z celami konkursu (Celem Głównym oraz minimum dwoma Celami
Wspierającymi),

•

złożenie kompletu załączników,

•

nadesłanie wniosku w terminie,

•

zgodność wnioskowanej kwoty z warunkami konkursu,

•

poprawność rachunkowa budżetu.

Kryteria merytoryczne:
•

atrakcyjność działań, których efektem będzie zwiększenie bazy pokarmowej roślin
przyjaznych pszczołom (0-8 punktów),
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•

uwzględnienie działań, które ukażą Odbiorcom różnorodność gatunków pszczół (0-4
punkty)

•

dobór odpowiednich roślin do nasadzeń: rośliny pokarmowe dla pszczół, kwitnące cały
sezon - tworzące taśmę pokarmową, rodzime, liczba zaplanowanych do sadzenia roślin
(0-12 punktów),

•

uwzględnienie różnych grup Odbiorców: seniorów, dorosłych, młodzież, dzieci (0-4
punkty),

•

uwzględnienie oraz atrakcyjność działań skierowanych do społeczności lokalnych (0-5
punktów),

•

Partnerzy i sposób ich zaangażowania w projekt oraz ujęcie działań kaskadowych –
aktywizowanie szerokiej grupy odbiorców, włączenie partnerów do działań. Przykład:
zorganizowanie szkolenia dla 15 lokalnych liderów, którzy przeprowadzą działania
w swoim otoczeniu, każdy z nich dla kolejnych 15 osób (0-5 punktów),

•

spójność budżetu z opisem i zaplanowanymi działaniami (0-4 punkty),

•

ocena wartości merytoryczno-społecznej projektu (0-5 punktów).

Wnioski nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Na co warto zwrócić uwagę pisząc wniosek?
Bardzo istotna jest czytelność. Sugerujemy ujmowanie tekstu w akapity, punkty, organizowanie opisów
np. w tabele. Bardzo ułatwia to odbiór i zrozumienie koncepcji projektu.
Prosimy również pamiętać o wszystkich załącznikach do wniosku – ich wykaz znajduje się
w Regulaminie Konkursu (§4, pkt. 2 Regulaminu).
Po napisaniu wniosku zachęcamy, aby przeczytać go jeszcze raz, zwłaszcza dokładnie przejrzeć budżet
- czy wnioskowana kwota nie jest za wysoka (np. 18.000 zł), czy wszystkie kolumny i wiersze dobrze się
sumują.
W opisie projektu prosimy zwracać uwagę na poprawność merytoryczną planowanych działań (żeby
nie sadzić krokusów np. w lipcu). Ważne jest, aby działania trafiały do możliwie wielu odbiorców.
Nie znalazłam/-em odpowiedzi na moje pytanie. Gdzie znajdę pomoc?
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Organizatorem Konkursu:
Fundacja „Za górami, za lasami”
tel. 794 169 207 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-15.30)
e-mail: granty@pomagamypszczolom.pl
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