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Program grantowy 1% OPP  

7. KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO „SAMI SWOI” 

Regulamin konkursu grantowego „1% OPP - Sami Swoi” 

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie i na co?  

1. Dofinansowanie mogą uzyskać podstawowe jednostki Hufca ZHP im. Wojsk 

Ochrony Pogranicza w Sławnie, tj. gromady zuchowe, drużyny harcerskie, 

starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe, spełniające postanowienia 

instrukcji tworzenia i działania oraz posiadające opłacone składki członkowskie (w 

tym składki drużynowego), a także niezalegające z dokumentacją statutową.  

2. Dopuszcza się składanie tylko jednego wniosku przez jednostkę. 

3. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie projekty, których realizacja jest zgodna z 

Harcerską Metodą Wychowawczą, i które zostały właściwie zaplanowane, 

przeprowadzone oraz rozliczone w ustalonym terminie. 

4. Dofinansowania z programu grantowego „1% OPP - Sami Swoi” nie można łączyć z 

innymi źródłami finansowania, tj.: z własnymi środkami 1%, programem ROHiS, 

konkursem grantowym Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz środkami 

pozostającymi do dyspozycji jednostki z tytułu opłaconych składek członkowskich.  

Jak można się ubiegać o dofinansowanie?  

1. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wysłać do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

poprawnie wypełniony wniosek na adres: slawno@zhp.pl   

Ważne informacje 

1. Zbiórka (impreza programowa) musi się odbyć w terminie zgodnym z okresem 

trwania tegorocznej edycji programu grantowego, tj. do dnia 18 czerwca br. 

2. Wydatki muszą być spójne z tematem zbiórki (imprezy programowej).    

3. Wnioski zostaną ocenione przez Zespół w składzie: Komendant 7. KI „Sami Swoi”, 

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. Kształcenia oraz Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Hufca Sławno.  

4. Zadaniem Zespołu jest rozpatrzenie terminowo złożonych wniosków oraz podjęcie 

decyzji o sposobie rozdysponowania środków. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 

na stronie internetowej hufca oraz fanpage hufca. 

5. Jednostki wnioskujące, które uzyskają największą liczbę punktów, mogą otrzymać 

dofinansowanie w maksymalnej kwocie: 400 zł, 300 zł, 200 zł. 

6. Na potrzeby programu ustala się, iż w przypadku wniosków, które uzyskają taką 

samą ilość punktów, Zespół w swoim wyborze kierować się będzie bieżącą 

działalnością statutową danej jednostki, np. terminowością składania dokumentacji 
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i opłacania składek, organizacją własnych przedsięwzięć programowych, udziałem 

w hufcowych formach kształcenia. 

7. Zespół może odstąpić od przyznania dofinansowania wniosku w sytuacji, gdy ilość 

uzyskanych punktów nie przekroczy zakładanego minimum, tj. 40 punktów. 

8. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 900 zł. 

9. Kwota dofinansowania zależna jest od uzyskanej ilości punktów w ocenie formalnej 

i merytorycznej: 
 

Elementy oceniane Ilość punkt 

Prawidłowość formalna i czytelność wniosku  5 pkt 

Cele i zakładane rezultaty zbiórki (imprezy)  0-10 pkt 

Pomysł na wykorzystanie funduszy (kreatywność podejścia do 

tematu zbiórki / imprezy)  
0-10 pkt 

Zasięg działania (ilość uczestników, ilość osób dodatkowo 

zaangażowanych w realizację, przekaz społeczny zbiórki / imprezy, 

współpraca z innymi jednostkami harcerskimi oraz jednostkami 

spoza ZHP)  

0-20 pkt 

Formy pracy, dostosowanie ich właściwego pionu metodycznego 

oraz zdobywane stopnie i sprawności 
0-15 pkt 

 

10. Rozliczenie dofinansowanego działania musi nastąpić w terminie 7 dni od jego 

przeprowadzenia przy założeniu, że zbiórka (impreza programowa) zorganizowana 

w danym miesiącu musi być rozliczona w tym samym miesiącu.  

11. Rozliczenie zbiórki (imprezy programowej) obejmuje:  

 zestawienie wydatków wraz z oryginałami faktur, 

 listę uczestników zbiórki (imprezy programowej), 

 krótki opis dofinansowanego działania (ok. ½ strony A4),  

 8 zdjęć z realizacji działania, w tym jednej fotografii wspólnej, 

12. Zwrot środków następuje w dniu złożenia pełnego rozliczenia. 

13. Faktury pobieramy włącznie na: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec 

Sławno, ul. Chopina 11, 76-100 Sławno, NIP 851-30-100-25 (należy zwrócić uwagę 

na poprawność danych). Faktur nie opisujemy samodzielnie! 
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Załącznik nr 1 

Formularz wniosku o dofinansowanie z programu grantowego  

„1% OPP - Sami Swoi” 

 

 

Numer i nazwa jednostki 

Imię i nazwisko drużynowego: 

 

Dane na temat zbiórki (imprezy programowej) 

Nazwa zbiórki (imprezy programowej): 

Miejsce realizacji: 

 

Termin:

 

Planowana liczba uczestników: 

 

Cele i zakładane rezultaty zbiórki (imprezy programowej), w tym planowane zdobywanie 

stopni i sprawności:  

 

Przebieg zbiórki (imprezy programowej), w tym planowane użycie form pracy:  
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Kosztorys zbiórki (imprezy programowej) 

Sposób wydatkowania Kwota 

Umundurowanie i elementy umundurowania ZHP  

Artykuły papiernicze i biurowe   

Artykuły sportowe i turystyczne  

Artykuły spożywcze  

Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Łączna kwota   

 

 

Oświadczenie do wniosku 

1. Oświadczam, że otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zbiórkę 

(imprezę programową) opisaną w formularzu i będzie zrealizowane zgodnie z opisem 

zawartym we wniosku. 

2. Oświadczam, że zbiórka (impreza programowa) zostanie rozliczona w terminie 7 dni od 

jej realizacji. Przyjmuję do wiadomości, że brak właściwego rozliczenia finansowego 

oraz merytorycznego będzie skutkowało anulowaniem dofinansowania oraz brakiem 

możliwości przystąpienia jednostki do kolejnego konkursu z programu „1% OPP – Sami 

Swoi”. 

………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko drużynowego  

 


