NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Jak uzupełnić profil organizacji GMINA?
Obojętnie czy wpisane do KRS czy do INNY REJESTR. Poniżej przykład. Data obojętnie jaka, może być
dzisiejsza, ponieważ formularz jest uniwersalny.

2. Jak uzupełniać budżet KOSZTY PROGRAMOWE I RZECZOWE??
Koszty rzeczowe i programowe proszę intuicyjnie wypisać. Komisja konkursowa nie będzie oceniać
przyporządkowania kosztów do tych dwóch pól, ale wartości i kwoty.
3. Czy warsztaty muszą się odbyć codziennie w przeciągu od stycznia do czerwca?
Nie muszą się zajęcia odbywać codziennie, ale minimum 1-2 razy w tygodniu przez okres minimum
120 dni.
4. Czy osoba koordynująca projekt może być również zatrudniona przy projekcie jako jedna z
osób prowadzących zajęcia dla dzieci jako edukator/nauczyciel?
Nie może.
5. Czy osoba zatrudniona w organizacji może być koordynatorem lub prowadzić zajęcia?
Pod warunkiem, że ta osoba nie jest osobą reprezentującą organizację.
6. Czy można w projekcie ująć wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia?
Tak można. Jeśli chodzi o kwotę należy wpisać ją z cen rynkowych w rejonie w jakim będzie
realizowany projekt.
7. Czy udział dzieci z rodzin z niskim statusem społeczno - ekonomicznym ma być w jakiś sposób
udokumentowany?
Najlepiej placówka oświatowa, z której pozyskane będą dzieci, będzie wiedziała które dziecko jest w
niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Jest to dodatkowa informacja, a nie wymóg formalny.
8. Czy dzieci uczestniczące w warsztatach muszą być te same przez wszystkie warsztaty?
Mogą być różne grupy, np. 3-4 grupy które uczyły się tego samego jednocześnie w różnych dniach.
9. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów:
Nie mogą być STUDIA. Szkolenie jest WYMOGIEM FORMALNYM. Szkolenie musi być związane z
tematyką warsztatów dla dzieci.
10. Pole z NIPem – Jeśli pojawia się Tobie komunikat „organizacja o tym nr NIP jest już
zarejestrowana” to proszę napisz maila do nas i podaj:
a. Nr NIP
b. Pełną nazwę organizacji
c. Maila na który jest założone konto
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11. Miejsce realizacji projektu jest inne od adresu siedziby organizacji
a. Adres organizacji -prawdziwy adres wynikający z dokumentów na podstawie których
Państwo działają
b. Miejsce realizacji projektu – to miejsce, w którym rzeczywiście będzie prowadzony projekt
12. Czy wniosek "Na dobry początek" wysyłam tylko poprzez generator?
Zgodnie z regulaminem wniosek składamy TYLKO przez generator.
13. Konto organizacji już jest założone ale zmienił się koordynator.
Proszę napisz maila do nas i podaj: d.
Nr NIP
e. Pełną nazwę organizacji
f. Maila na który jest założone konto
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