Najczęściej zadawane pytania (aktualizacja: 15-12-2011)
 Czy możemy nasze działania prowadzid poza terenem miasta i gminy Tczew?
Tak. Jeżeli jest to niezbędne, pojedyncze z Waszych działao mogą byd prowadzone poza
obszarem działania programu, ale większośd projektu musi byd prowadzona na terenie
miasta i gminy Tczew.
 Czy w naszej grupie mogą byd osoby mieszkające w innym mieście, w innej gminie?
Tak, ale minimum 4 osoby muszą byd z terenu Gminy i Miasta Tczew. Pamiętajcie również, że
grupa tak czy inaczej musi działad na terenie miasta i gminy Tczew.
 Jesteśmy grupą osób mających powyżej 30 lat, ale chcemy napisad projekt, w ramach
którego zorganizujemy warsztaty dla młodzieży. Czy możemy złożyd wniosek?
Nie. Projekty powinny byd przygotowane i napisane przez młodzież i to do nich ma należed
decyzja, jakie działania w ramach projektu zostaną zrealizowane.
Proponuję zachęcid grupę młodzieżową by sama napisała projekt związany z warsztatami.
 Co oznacza zwrot, że "premiowane będą projekty wykorzystujące nowoczesne
technologie"?
W trakcie wyboru projektów komisja będzie zwracad uwagę na te inicjatywy, które
wykorzystują nowoczesne technologie i będą one dodatkowo premiowane. Poprzez
nowoczesne technologie rozumiemy wykorzystanie nowinek ze świata techniki, technologii,
nauki, projekty związane z naukami ścisłymi, nowymi rozwiązaniami technicznymi,
odkryciami naukowymi.
 Na nasz pomysł potrzebujemy 2000 zł. Czy jest szansa uzyskania takiej kwoty?
Nie. Jesteśmy w stanie dofinansowad projekty maksymalnie do kwoty 1500 zł. Natomiast
brakującą częśd pieniędzy tj. 500 zł możecie spróbowad pozyskad od firm, prywatnych osób
albo z innych źródeł.
 Na nasz pomysł potrzebujemy tylko 300 zł. Czy musimy złożyd wniosek na
maksymalną kwotę to znaczy na 1500 zł?
Nie. To, ile potrzebujecie pieniędzy na realizacje swojego pomysłu zależy od Was. Nie będzie
to też mied żadnego wpływu na wybór komisji.
 Potrzebujemy na nasze działania 1350 zł. Jak możemy wyliczyd wkład własny?
Wkład własny możecie wyliczyd w następujący sposób:
1350 zł x 20 % = 270 zł
Taką kwotę musicie zabezpieczyd, jako wkład własny, który możecie wyliczyd według
przykładowego wykazu:

10 zł (lub więcej) - godzina pracy wolontariusza/szki, jeżeli będziecie pracowad nieodpłatnie
przy projekcie;
50 zł (lub więcej) - godzina użyczenia sali, jeżeli uzyskacie bezpłatnie salę do Waszych
działao;
według cennika - inne rzeczy, przedmioty, sprzęt, który uda Wam się zaangażowad do
projektu np.:
100 zł - wynajem sprzętu muzycznego na podsumowanie;
54 zł - artykuły spożywcze na podsumowanie przekazane przez lokalny sklep spożywczy;
 Nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytania? Nic straconego! Skontaktuj się z nami:
Fundacja Pokolenia
ul. Kołłątaja 9 (nr pok. 4, wejście od parkingu), 83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46, fax. 58 352 45 52
mail: aktywator@fundacjapokolenia.pl
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