
 

 

 

REGULAMIN 

HUFCOWYCH GRANTÓW  

2020/2021 

 

  



 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu hufcowych grantów ZHP Chorągwi Kieleckiej jest 

Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej. 

2. Celem konkursu jest wsparcie śródrocznej pracy hufców oraz podstawowych 

jednostek organizacyjnych ZHP Chorągwi Kieleckiej. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb przyznawania środków. 

4. Przyznawane środki są funduszami przyznanymi z Rządowego Programu 

Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANTY? 

1. Konkurs jest skierowany do hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej. 

2. Warunkiem złożenia wniosku jest figurowanie hufca oraz wszystkich zgłoszonych 

podstawowych jednostek organizacyjnych (rozumie się przez to, że każda 

zgłoszona drużyna figuruje w TIPI i ma w niej minimalną liczbę członków)  

w elektronicznej ewidencji ZHP – TIPI. 

 

JAK TO DZIAŁA? 

1. W ramach otrzymanej dotacji Hufiec zobowiązuje się do wyznaczenia komisji 

konkursowej, która zostanie przeszkolona przez Chorągiew (w wybranym 

wspólnie terminie najpóźniej do 15.11.2020) do przeprowadzenia konkursu 

grantowego wśród podstawowych jednostek organizacyjnych hufca. Następnie 

hufiec będzie musiał przeprowadzić konkurs w celu podziału funduszy, zadbać  

o realizację powierzonych grantów oraz dopilnować sprawozdawczości  

z realizacji owych grantów. 

2. Każdy chętny do udziału w konkursie Hufiec musi złożyć do Chorągwi w terminie 

najpóźniej do 20.09 komplet dokumentów niezbędnych do przyznania dotacji. 

Komplet składa się z:  

 danych składu komisji konkursowej – załącznik 1,  

 planu pracy hufca – załącznik 2, 

 kompletu planów pracy podstawowych jednostek organizacyjnych 

figurujących w Ewidencji ZHP TIPI – załącznik 3  

Ilość planów pracy w komplecie jest zależna od funduszy, które Hufiec 

chce otrzymać (dokładną rozpiskę znajdziecie w tabeli „Podział 

Funduszy”). 

3. Plany zostaną sprawdzone i przeanalizowane w biurze Chorągwi. Hufce do 30.09 

otrzymają informację dotyczącą decyzji w sprawie otrzymania wysokości 

funduszy. Chorągiew zastrzega sobie, że w przypadku złożenia planów 

niezgodnych z wytycznymi lub zbyt mało dokładnych istnieje możliwość 

nieprzyznania dotacji dla Hufca. 

 

  



 

PODZIAŁ FUNDUSZY 

Z poniższej tabeli Hufce dowiedzą się jakie są dokładne wymogi do przyznania dotacji 

oraz będą miały możliwość określić swoją wielkość. Od wielkości hufców zależna jest 

finalna kwota przyznania dotacji. Hufiec samodzielnie określa o jaki rodzaj dotacji się 

ubiega. 

Wielkość 
jednostki: 

MNIEJSZE HUFCE 
(min. 10 jednostek) 

ŚREDNIE HUFCE 
(min. 15 jednostek) 

DUŻE HUFCE 
(min. 20 jednostek) 

Wymagana 
dokumentacja 
wstępna 

 Plan pracy 
hufca zgodny 
z załącznikiem 
do regulaminu 

 10 planów 
pracy 
podstawowyc
h jednostek 
organizacyjny
ch zgodnych  
z załącznikiem 
do regulaminu 

 Plan pracy 
hufca zgodny 
z załącznikiem 
do regulaminu 

 15 planów 
pracy 
podstawowyc
h jednostek 
organizacyjny
ch zgodnych  
z załącznikiem 
do regulaminu 

 Plan pracy 
hufca zgodny 
z załącznikiem 
do regulaminu 

 20 planów 
pracy 
podstawowyc
h jednostek 
organizacyjny
ch zgodnych  
z załącznikiem 
do regulaminu 

Pozyskiwana 
kwota 

4000 6000 10000 

Wymagania 
do spełnienia 
w ramach 
organizacji 
konkursu w 
hufcu 

 wyznaczenie 
min. 3 
osobowej 
komisji 
konkursowej 
złożonej  
z instruktorów 
hufca 
(najlepiej, aby 
mieli 
doświadczeni
e w pracy  
z różnymi 
metodykami) 

 udział całej 
wyznaczonej 
komisji  
w szkoleniu 
organizowany
m przez 
Chorągiew 

 kontakt 
komisji  
z chorągwią 
przez cały 
okres oceny 
wniosków 

 wyznaczenie 
min. 4 
osobowej 
komisji 
konkursowej 
złożonej  
z instruktorów 
hufca 
(najlepiej, aby 
mieli 
doświadczeni
e w pracy  
z różnymi 
metodykami) 

 udział całej 
wyznaczonej 
komisji  
w szkoleniu 
organizowany
m przez 
Chorągiew 

 kontakt 
komisji  
z chorągwią 
przez cały 
okres oceny 
wniosków 

 wyznaczenie 
min. 5 
osobowej 
komisji 
konkursowej 
złożonej  
z instruktorów 
hufca 
(najlepiej, aby 
mieli 
doświadczeni
e w pracy  
z różnymi 
metodykami) 

 udział całej 
wyznaczonej 
komisji  
w szkoleniu 
organizowany
m przez 
Chorągiew 

 kontakt 
komisji  
z chorągwią 
przez cały 
okres oceny 
wniosków 



 

 na 
zakończenie 
przyznawania 
środków 
przekazanie 
do chorągwi 
pełnego 
wykazu 
przyznanych 
grantów wraz 
z wskazanymi 
w załączniku 
informacjami 
szczegółowy
mi 

 na 
zakończenie 
przyznawania 
środków 
przekazanie 
do chorągwi 
pełnego 
wykazu 
przyznanych 
grantów wraz 
z wskazanymi 
w załączniku 
informacjami 
szczegółowy
mi 

 na 
zakończenie 
przyznawania 
środków 
przekazanie 
do chorągwi 
pełnego 
wykazu 
przyznanych 
grantów wraz 
z wskazanymi 
w załączniku 
informacjami 
szczegółowy
mi 

Wymagania 
sprawozdawc
ze z realizacji 

 przekazanie 
dokumentacji 
sprawozdawc
zej 
(sprawozdań, 
list obecności 
oraz zdjęć)  
z realizacji 13 
grantów  
w terminie do 
15.12.2020 
(grantów  
z roku 2020) 
oraz do 
15.09.2021 
(grantów  
z roku 2021) 

 dostarczenie 
w terminie do 
15.12.2020 
(faktur z roku 
2020) oraz do 
15.09.2021 
(faktur z roku 
2021) 
dokumentacji 
finansowej za 
wszystkie 
działania 
zrealizowane 
w ramach 
grantów 

 przekazanie 
dokumentacji 
sprawozdawc
zej 
(sprawozdań, 
list obecności 
oraz zdjęć)  
z realizacji 19 
grantów  
w terminie do 
15.12.2020 
(grantów  
z roku 2020) 
oraz do 
15.09.2021 
(grantów  
z roku 2021) 

 dostarczenie 
w terminie do 
15.12.2020 
(faktur z roku 
2020) oraz do 
15.09.2021 
(faktur z roku 
2021) 
dokumentacji 
finansowej za 
wszystkie 
działania 
zrealizowane 
w ramach 
grantów 

 przekazanie 
dokumentacji 
sprawozdawc
zej 
(sprawozdań, 
list obecności 
oraz zdjęć)  
z realizacji 30 
grantów  
w terminie do 
15.12.2020 
(grantów  
z roku 2020) 
oraz do 
15.09.2021 
(grantów  
z roku 2021) 

 dostarczenie 
w terminie do 
15.12.2020 
(faktur z roku 
2020) oraz do 
15.09.2021 
(faktur z roku 
2021) 
dokumentacji 
finansowej za 
wszystkie 
działania 
zrealizowane 
w ramach 
grantów 

 

 



 

WAŻNE INFORMACJE DLA HUFCÓW, KTÓRE OTRZYMAJĄ 

ŚRODKI NA REALIZACJĘ GRANTÓW 

 

CO MOŻE BYĆ DOFINANSOWANE PRZEZ HUFCE? 

Środki konkursowe są przeznaczone na wspieranie pracy programowej 

podstawowych jednostek organizacyjnych. Dopuszczalne są wszelkie właściwe 

dla danej metodyki formy pracy. Projekt może obejmować działania takie jak: 

 zbiórki pojedyncze, 

 cykle sprawnościowe, 

 projekty, 

 gry, 

 biegi, 

 formy dyskusyjne, 

 warsztaty specjalnościowe, 

 festiwale, 

 turnieje, 

 i wiele innych – ogranicza Was tylko własna kreatywność! 

Istnieje możliwość nakierowania przez hufce jednostek na konkretne działania np. 

dofinansowywanie tylko realizacji zadań związanych z wdrażaniem instrumentów 

metodycznych. 

 

CEL I MISJA KONKURSU 

Misja ZHP: 

„Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 

wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.” 

 ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych  

i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. 

 Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się  

z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje 

prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości 

duchowych. 

Cele działania ZHP: 

 stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, 

duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 

 nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy 

poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich 

nałogów, 



 

 upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: 

wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 

równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 

 stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi 

międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi  

i wyznaniowymi, 

 upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego 

niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną 

przyrodą. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI 

Podział przyznanych środków w ramach działań ustala Komenda właściwego Hufca. 

Każdy Hufiec będzie miał na swoje działania ograniczony budżet zależny od określonej 

wielkości i potencjału organizacyjnego, jednak ostateczny podział środków między 

projektami będzie należał do niego (należy jednak pamiętać, że każdy zrealizowany grant 

musi mieć udokumentowany przynajmniej jeden koszt). 

 

TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji wszystkich projektów to okres od 1 listopada 2020 do 30 czerwca 2021 

roku. Każdy projekt może trwać max. do 3 miesięcy. 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE 

W ramach składanych grantów można uwzględniać następujące koszty: 

a) KOSZTY MERYTORYCZNE 

 materiały programowe – koszty związane z zakupem materiałów 

niezbędnych do realizacji działania 

 noclegi i wyżywienie w trakcie realizacji działania 

 bilety wstępu 

 transport uczestników działania 

 koszty transportu związane z organizacją działania 

 wynajem sal/ pomieszczeń do zajęć programowych 

 wydruki (plakaty, identyfikatory, ulotki itp.) 

 odznaczenia związane z realizacją działań (plakietki, odznaki, znaczki, 

sprawności itp.) 

 inne uzasadnione merytorycznie koszty – (np. zafakturowane koszty zajęć 

specjalistycznych) 

W przypadku wątpliwości czy dany koszt jest zasadny zachęcamy do kontaktu 

telefonicznego z biurem chorągwi lub mailowo na adres granty@kielecka.zhp.pl 

 



 

Koszty kwalifikowane muszą być: 

 uzasadnione merytorycznie (niezbędne do realizacji działania, wydatki muszą być 

potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych  

w projekcie), 

 racjonalne (ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych 

czynności/ potrzeb. Nie mogą być one zawyżone, ani zaniżone). 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Każdy hufiec ma prawo odwołać się od decyzji Chorągwi  

w terminie do  5 października 2020. Organem rozstrzygającym odwołanie jest 

Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej. Odwołanie można składać w formie elektronicznej 

na adres mailowy komendant@kielecka.zhp.pl. 

 

WYKORZYSTANIE I ROZLICZENIE POJEDYNCZEGO GRANTU 

1. Po przyznaniu grantu organizator jest zobowiązany do umieszczenia logotypu 

ZHP Chorągwi Kieleckiej oraz oznaczeń projektowych na materiałach 

promocyjnych wydarzenia (regulaminach, ulotkach, plakatach, dyplomach itp.). 

Logotypy znajdziecie w załączonym pliku pt. Logotypy. 

2. Po przyznaniu puli grantowej, na konto hufca zostaną przekazane środki na 2020 

(zgodnie z zadeklarowanymi kosztami na ten rok), a po ich prawidłowym 

rozliczeniu w terminie do 4.01 zostanie przekazana transza na 2021 (zgodnie  

z zadeklarowanymi kosztami na 2021 rok). 

3. W celu rozliczenia każdego grantów Hufiec zbiera od organizatorów wydarzeń 

dokumentację grantów: zestawienia faktur - załącznik nr 4, sprawozdania 

merytoryczne - załącznik nr 5, listy obecności - załącznik nr 6 oraz dokumentację 

fotograficzną (min. 10 różnorodnych tematycznie zdjęć dobrej jakości na projekt) 

należy przekazać do biura projektu (dokumentacja fotograficzna powinna być 

przekazana mailowo na adres: granty@kielecka.zhp.pl). Dokumentacja po 

sprawdzeniu jej poprawności przez Hufiec jest przekazywana do Chorągwi 

zgodnie z podanymi wcześniej terminami. 

4. Wszystkie faktury figurujące w zestawieniach muszą znaleźć się w rozliczeniu 

finansowym hufca. 

5. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi w terminie do 14 dni od zakończenia 

ostatniego w danym roku wydarzenia. 

W przypadku nieprzesłania dokumentów sprawozdawczych za wszystkie zrealizowane 

projekty (zestawień faktur, sprawozdania, list obecności oraz dokumentacji 

fotograficznej) cała pula grantowa podlegają zwrotowi. 

 

KONTAKT 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorami drogą mailową 

granty@kielecka.zhp.pl  

mailto:komendant@kielecka.zhp.pl
mailto:granty@kielecka.zhp.pl
mailto:granty@kielecka.zhp.pl

