
Poradnik grantobiorcy – czyli o czym warto pamiętać podczas 
realizacji grantu?

1) Terminy oraz działania

We wniosku zawarli Państwo opis działań, osoby i instytucje zaangażowane, a także  
terminarz.  Możliwe  są  oczywiście  uzasadnione  zmiany,  jednak  za  każdym  razem  
prosilibyśmy o informację o ich zakresie.
Jeśli na przykład zamierzacie Państwo przełożyć wycieczkę czy zakupić inne materiały – 
prosimy o taką informację. Wystarczy napisać w tej sprawie e-maila do koordynatora.

Bardzo istotne są dla nas terminy raportowania:
– raporty miesięczne –  do 10 dnia  każdego miesiąca  (począwszy od  miesiąca 
następnego po dacie podpisania umowy) – te raporty powinny dotyczyć bieżących działań 
– co się udało zrealizować, jak przebiegały wydarzenia w ramach projektu, czy coś się nie 
udało, jakie są wnioski na przyszłość. Jeśli  w danym miesiącu nie realizujecie Państwo 
działań – prosimy o raport z informacją, że według harmonogramu we wniosku – w tym 
miesiącu nie są prowadzone żadne działania,
– raport końcowy – jego skład i opis znajduje się w umowie. Prosimy o nadesłanie 
raportów do 10 grudnia z uwagi, iż my również musimy sporządzić raport końcowy i zdążyć 
wszystko  podsumować.  Po  wakacjach  otrzymają  Państwo  od  nas  wzór  sprawozdania 
końcowego – merytorycznego i finansowego, co z pewnością ułatwi raportowanie. Ponadto 
miesięczne raporty na pewno będą dużą pomocą!

2) Materiały, zdjęcia, dokumentowanie realizacji

Bardzo  prosimy  już  od  samego  początku  dbać  o  rzetelną  dokumentację  –  i  możliwie 
najszerszą.  Przede wszystkim chodzi  o  zdjęcia,  filmy (nie muszą to być od razu dzieła 
w stylu Titanica 3D :) wystarczy nawet filmik nakręcony komórką bądź zmontowany potem 
ze zdjęć!), scenariusze lekcji, listy obecności podczas zajęć, itp.

Prosimy o załączanie takich materiałów w comiesięcznych raportach – na bieżąco na 
pewno łatwiej będzie przesyłać takie materiały.

Pragnę też – od razu na samym początku – ogłosić  konkurs na najciekawszą relację 
(wzorem ubiegłego  roku)  z  realizacji  projektu.  Szczegóły  konkursu jeszcze przed nami, 
natomiast istotne będą:

• przesłanie  zdjęć,  filmów  bądź  innych  materiałów  –  w  możliwie  dobrej  rozdzielczości 
(zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  zdjęcia  –  najlepiej  od  razu  sporządzać  je  w  nieco  większej 
rozdzielczości) do 15 października (termin już znamy i jest pewny. Wiemy że nie będą to 
zdjęcia ze wszystkich działań, jednak prosimy udokumentować tyle ile się do tego czasu po 
prostu uda. Termin wiąże się z pracami nad stroną internetową Programu, do której musimy 
dostarczyć materiały do 20 października,

• ilość materiałów: będziemy prosili o wybranie max. 20 zdjęć i 5 filmików oraz ew. innych 
mediów, które mogłyby się znaleźć na stronie Programu

• nagrody:  pieniężne –  przewidujemy pulę  nagród 1500 zł  (zależnie  od ilości  prac  i  ich 
jakości)

Niektórzy  z  Państwa  mają  w  zanadrzu  przygotowanie  różnych  materiałów  
edukacyjnych,  broszur,  scenariuszy  –  prosimy  na  bieżąco  załączać  je  do  
dokumentacji. W razie czego będziemy się też upominać.

3) Logotypy oraz tekst na publikacjach i informacjach prasowych
Zgodnie z umową na wszystkich materiałach konieczne jest umieszczanie logotypów:

• Programu Po Stronie Natury
• Fundacji Nasza Ziemia
• Firmy Żywiec Zdrój S.A.

Oraz  informacji:  „Projekt  jest  laureatem  Konkursu  Grantowego  „Po  Stronie  Natury”  



2011/2012  organizowanego  przez  Fundację  Nasza  Ziemia.  Grant  ufundowała  Firma  
Żywiec Zdrój S.A. Więcej na temat Konkursu: www.postronienatury.pl”

Tyczy  się  to:  stron  internetowych,  informacji  prasowych,  zakupu  sprzętów  (laptopy,  
projektory,  kamery),  zakładanych ogrodów (wtedy należy zadbać o niewielką  tabliczkę  
w ogrodzie),  wszelkich  gadżetach  (koszulki,  kubki,  itp.),  folderach,  ulotkach  i  innych  
publikacjach.
Jeśli na jakichś materiałach nie ma możliwości umieszczenia tych informacji (bo są one  
małe), prosimy wówczas o zamieszczenia adresu www Programu.

4) Informacje o działaniach

Będę się do Państwa zwracała z prośbą o napisanie króciutkich tekstów z  realizowanych 
działań, które moglibyśmy również zamieszczać na naszej stronie – jako aktualności, aby 
informować i promować Państwa działania.
Tak jak  wstępnie  się  rozeznałam – będę  prosiła  mniej  więcej  o  4  takie  „aktualności”,  
natomiast jeśli sami Państwo zechcą podsyłać informacje o ciekawych wydarzeniach,  
które  moglibyśmy  publikować  na  www.naszaziemia.pl i  na  koncie  na  Facebook'u  
Fundacji – to zapraszam gorąco :)

5) Finanse i budżet

Myślę że to oczywista oczywistość, że należy realizować projekt zgodnie z budżetem :)
Jednak może się tak zdarzyć, że coś się zmieni, coś będzie droższe, coś tańsze.  Można 
dokonywać zmian i przesunięć w budżecie – jednak tutaj bardzo prosimy o przysłanie 
zapytania  o  taką  możliwość.  Odpowiadamy  zawsze  szybko  i  w  99%  przypadków 
twierdząco, jednak Państwa prośba jest nam potrzebna potem do rozliczeń ze sponsorem.

Jeśli na koniec projektu zostaną Państwu środki – to bardzo proszę o kontakt przed ich 
zwrotem na nasze konto!

6) Inne różności

• bardzo  Państwa  proszę  –  w  przypadku  realizacji  planów  nasadzeń  ogrodów,  sadów, 
skalniaków, szpalerów drzew i innych dóbr tego rodzaju – o sadzenie gatunków rodzimych, 
polskich. To samo dotyczy rozdawania sadzonek czy też nasion. W szkółkach, centrach 
ogrodniczych zawsze są dostępne gatunki rodzime, a jeśli  mieliby Państwo pytania czy 
trudności w tym zakresie – zapraszam do kontaktu,

• gdyby coś  się  zmieniało  –  adres  (mailowy),  nr  telefonu,  osoba  koordynująca  –  bardzo 
proszę o kontakt

• i  zapewne  kolejna  oczywista  oczywistość  –  bardzo  Państwa  proszę  o  zadbanie 
o bezpieczeństwo uczestników wszystkich działań. Sporo jest ostatnio różnych wypadków, 
które  najczęściej  nie  są  umyślne,  tylko  wynikają  z  pewności  siebie  i  niezauważenia 
potencjalnego zagrożenia. Dlatego bardzo proszę dbać o siebie i o uczestników :)

Jeśli mogę Państwu jeszcze jakoś pomóc – proszę dawać znać!

http://www.naszaziemia.pl/

