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Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 
 

 

1. Jaki jest cel programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” 

 

Celem programu jest wspieranie mieszkańców Płocka oraz trzech sąsiednich powiatów – płockiego, 

sierpeckiego, gostynińskiego w działaniach na rzecz profilaktyki zdrowotnej.  

 

2. Jakie działania można realizować w ramach konkursu? 

 

Fundacja nie przyjęła sztywnych kryteriów dotyczących inicjatyw, które można przeprowadzić w 

ramach darowizny z programu. Powinny być to działania, których celem jest promowanie profilaktyki 

zdrowotnej. Tym samym w programie można starać się o darowiznę na realizację między innymi: 

• Zajęć sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną;  

• Warsztatów dietetycznych i szkoleń z zakresu zdrowego odżywania; 

• Wykładów dotyczących zdrowego trybu życia; 

• Szkoleń z zakresu zapobiegania chorobom; 

• Innych inicjatyw o charakterze prozdrowotnym; 

3. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? 

 

Wszystkie organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające 

osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) proszone są o dołączenie do 

wniosku: 

 

• skanu statutu (lub innego właściwego dokumentu regulującego zgodnie z prawem 

funkcjonowanie wnioskodawcy); 

 

• aktualnego odpisu z KRS lub wypisu z innego odpowiedniego rejestru (np. rejestr 

stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę). 

 

Z kolei, jednostki samorządu terytorialnego lub ich wyodrębnione jednostki organizacyjne, proszone są 

o dołączenie dokumentu: 

 

• uprawniającego do reprezentacji osobę występującą w jej imieniu (np. zaświadczenie o 

wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta) lub pełnomocnictwo od ww. osoby; 

 

• w przypadku jednostki organizacyjnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - 

regulamin działania lub inny akt regulujący jej funkcjonowanie oraz pełnomocnictwo dla 

osoby reprezentującej, a także jeżeli dotyczy danej jednostki - dokumentu poświadczającego 

możliwość zawierania umów cywilno-prawnych, w tym zwłaszcza zdolność do zaciągania 

zobowiązań finansowych. 
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4. Jaka jest maksymalna kwota, o którą można wnioskować? 

 

Maksymalną kwotą, o którą można wnioskować jest 20 tys. złotych  

 

5. Czy można wnioskować o kwotę mniejszą niż 20 tys. złotych? 

 

Tak, jak najbardziej. Jest możliwie wnioskowanie o dowolną niższą kwotę niż 20 tys. złotych? 

 

6. Czy o darowiznę mogą starać się wyłącznie organizacje, które mają doświadczenie w realizacji 

projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej? 

 

O darowiznę z programu mogą starać się również organizację, które nie mają doświadczenia w 

realizacji inicjatyw o charakterze prozdrowotnym. Wcześniejsze zaangażowanie w inicjatywy w tym 

zakresie jest rzeczywiście jednym z kryteriów oceny. Brak takiego doświadczenia jednak nie wyklucza 

możliwości złożenia wniosku. 

 
7. Czy o darowiznę mogą starać się organizację z całej Polski? 

 

Nie, o darowiznę mogą starać się organizację działające na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących 

– płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego 

 

8. Kto może złożyć wniosek? 

 

Wszystkie organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające 

osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) oraz jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terenie Płocka oraz powiatów 

sąsiadujących – płockiego sierpeckiego, gostynińskiego. W szczególności są to: fundacje, 

stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, szkoły, przedszkola, domy 

kultury, świetlice i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

9. Czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o darowiznę w programie Zdrowie dla Płocka? 

 

Tak, spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o darowiznę. 

 

10. Czy organizacja będąca stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowana w ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych może wziąć udział w konkursie? 

 

Tak. Organizacja będąca stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowana w ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych może wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że jest zarejestrowana na terenie Płocka oraz 

powiatów sąsiednich – płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. 

 

11. Czy osoba fizyczna może ubiegać się o środki w ramach programu Zdrowie dla Płocka? 

 

Nie, jednak każdy kto ma pomysł na inicjatywę społeczną może skontaktować się z organizacją 

pozarządową lub instytucją samorządową działającą na terenie Płocka lub powiatów sąsiadujących – 

płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego i zachęcić ją do złożenia wniosku 
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12. Przygotowujemy się do realizacji projektu, na który zdobyliśmy dofinansowanie z innych źródeł. Czy 

istnieje możliwość współfinansowania projektu ze środków konkursu „Zdrowie dla Płocka” 

 

Tak, istnieje możliwość współfinansowania projektu, o ile koszty związane z realizacja nie zostaną 

poniesione wcześniej niż 28 września oraz później niż 30 czerwca 2021 r.  

 

13. Jak złożyć wniosek? 

 

Wnioski składać można wyłącznie poprzez generator wniosków, czyli formularz on-line dostępny na 

stronie https://grantydarserca.orlen.pl/#/login. Wnioski złożone w innej formie nie będą 

rozpatrywane. 

 

14. W jakim terminie należy składać wnioski? 

 

Wnioski należy składać w terminie od 10 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r.  

 

15. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki programu? 

 

Wyniki programu zostaną ogłoszone najpóźniej do 25 września  

 

16. W jakim terminie należy zrealizować projekt / wykorzystać przyznany grant? 

Projekt, który otrzymał darowiznę można realizować w terminie od 28 września 2020 r. do 30 czerwca 
2021 r. 
   

17. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek? 

 

W ramach programu jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 

 

18. Z kim zawierana jest umowa darowizny? 

 

Umowa darowizny zawierana jest pomiędzy Wnioskodawcą a Organizatorem – Fundacją ORLEN 

 

19. Kiedy zostaną przekazane środki? 

 

Środki będą przekazywane po ogłoszeniu wyników programu i podpisaniu z Fundacją ORLEN umowy 

darowizny. Pieniądze zostaną przesłane przelewem bankowym na rachunek wskazany w umowie. 

 

20. Co oznacza data realizacji projektu?  

 

Termin realizacji projektu, jest okresem, w którym mogą Państwo realizować zakupy finansowane z 

programu Zdrowie dla Płocka. Realizacje projektu można rozpocząć od 28 września 2020 r., niezależnie 

od daty rozpoczęcia wpisanej przez Państwa we wniosku. 

 

Z kolei datą zakończenia jest termin, do którego bezwzględnie muszą zostać zrealizowane wszystkie 

inicjatywy związane z projektem. Oznacza to, że wszystkie faktury muszą być wystawione do daty 

zakończenia projektu.  
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21. Czy sołectwo może złożyć wniosek w programie? 

 

Sołectwo nie jest jednostką uprawnioną do wnioskowania w programie 

 

22. Czy istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku? 

 

Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku. W systemie 

https://grantydarserca.orlen.pl nazwana jest on „draft”. 

 

23. Czy można wnioskować o darowiznę z programu Zdrowie dla Płocka, jeśli wcześniej otrzymany grant 

z Fundacji nie został jeszcze rozliczony? 

 

Nie, o darowiznę z Fundacji można wnioskować wyłącznie wtedy, gdy poprzednio otrzymany grant 

został poprawnie rozliczony. 

 

24. Czy wkład własny jest wymagany bądź dodatkowo punktowany w trakcie oceny wniosku? 

 

Wkład własny nie jest kryterium podlegającym ocenie. Nie jest on również dodatkowo punktowany. 

 

25. Jaki jest cel pola dotyczącego ewentualnych przeszkód w realizacji projektu? Czy ma ono za zadanie 

wykluczyć beneficjentów, którzy zidentyfikują potencjalne zagrożenia? 

 

Wręcz przeciwnie. Gorąco prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do tego pola, wykrycie 

potencjalnych zagrożeń oraz zaproponowanie jak im przeciwdziałać. Celem pytania jest sprawdzenie, 

czy wnioskodawca prezentuje odpowiedzialną postawę względem realizowanej inicjatywy. Zagrożenia 

dotyczące realizacji projektu są jego naturalną częścią. Istotne jest czy wnioskodawca jest ich 

świadomy i w razie wystąpienia zagrożeń, będzie na tyle elastyczny by inicjatywę kontynuować. 

 

26. Czy mogę przygotować budżet w oparciu o własny wzór? 

 

Nie ma takiej możliwości. Dołączenie do wniosku budżetu stworzonego na wzorze innym niż ten 

wymagany przez Fundację skutkuje odrzuceniem aplikacji na etapie oceny formalnej. 

 
27. Próbuję wypełnić wniosek, jednak po zalogowaniu się do systemu, wyświetla się komunikat „Nie 

znaleziono programów, w których możesz złożyć wniosek”. Co to oznacza?  

 

Ten komunikat oznacza, że złożyli Państwo wniosek w innym programie prowadzonym przez Fundację. 

Zgodnie z Regulaminem darowizn, nie mogą Państwo zatem złożyć kolejnego wniosku.  

 

Formularz programu Zdrowie dla Płocka zostanie Państwu udostępniony w systemie w momencie 

kiedy poprzednio złożony wniosek: 

a) Zostanie rozpatrzony negatywnie a na następnie odrzucony w systemie,  

b) zostanie od rozpatrzony pozytywnie, przyznany, a następnie poprawnie rozliczony.  

 

28. Czym są kategorie budżetowe? 

 

Kategoriami budżetowymi jest pięć sekcji wyszczególnionych w budżecie, nazwanych odpowiednio: 

• materiały potrzebne do realizacji projektów 
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• podróże 

• promocja projektu 

• koszty administracyjne 

• wynagrodzenie dla specjalistów 

 


