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Akcja Projekty Wolontariatu Seniorów dofinansowuje bilateralne partnerstwo i wymianę wolontariuszy-seniorów
realizowane przez lokalne organizacje w dwóch różnych krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez
całe życie” (LLP).
Program „Uczenie się przez całe życie” ma na celu oferowanie różnych możliwości edukacyjnych osobom w każdym
wieku, aby ułatwić im uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne. Wolontariat jest coraz częściej
postrzegany jako wartościowe doświadczenie edukacji nieformalnej dla osób w różnym wieku. Uznaje się, że jest to
dobry sposób na poszerzenie możliwości uczenia się obywatelom Europy w starszym wieku, promowania procesu
aktywnego starzenia się i podkreślania wkładu seniorów w nasze społeczności. Nie ma wątpliwości, że seniorzy są
nieocenionym źródłem mądrości i doświadczenia, z którego społeczeństwo powinno korzystać w dużo większym
zakresie niż miało to miejsce w przeszłości. W związku z powyższym akcja ta oferuje nową formę mobilności dla
europejskich seniorów, która umożliwi im uczenie się, wymianę doświadczeń i wiedzy w innym kraju Europy, niż ich
własny kraj.
Termin „wolontariat” odnosi się do wszystkich form działalności wolontariackiej, zarówno formalnej jak i
nieformalnej, która jest podejmowana z własnej woli, wyboru i motywacji i bez oczekiwania zysków finansowych.
Przynosi ona korzyści samemu wolontariuszowi, społeczności lokalnej i całemu społeczeństwu. Służy również jako
narzędzie dla osób prywatnych i stowarzyszeń do zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów ludzkich,
społecznych lub związanych ze środowiskiem i jest często realizowana jako wsparcie inicjatyw organizacji nie
nastawionych na zysk lub inicjatyw społecznych. Tym samym działalność wolontariacka stanowi wartość dodaną dla
społeczeństwa, lecz nie zastępuje pracy etatowych - otrzymujących wynagrodzenie - profesjonalistów.
Ta forma mobilności pozwala zwiększyć współpracę pomiędzy organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi
wolontariuszy. Projekty Wolontariatu Seniorów umożliwiają przyłączenie się do programu Grundtvig nowym typom
organizacji, wzbogacenie ich pracy poprzez wymianę dobrych praktyk oraz stworzenie trwałej współpracy
europejskiej pomiędzy nimi.
Cele:
Akcja jest skierowana na osiągnięcie następujących, powiązanych ze sobą i jednakowo ważnych celów:
1. Umożliwienie seniorom działalności wolontariackiej w innym kraju europejskim w dowolnym obszarze działalności
typu non-proft jako formy nieformalnego (i wzajemnego) uczenia się (uczenie się / dzielenie się wiedzą).
2. Utworzenie trwałej współpracy pomiędzy organizacją goszczącą i wysyłającą: współpracy dotyczącej danego
obszaru zainteresowania lub grupy docelowej i osiagniętej dzięki wymianie wolontariuszy.
Przewidywane efekty:
• Dla woluntariuszy:
1) rozwój umiejętności i kompetencji osobistych, językowych, społecznych i międzykulturowych,
2) wkład w rozwój i realizację działań typu non-profit, a ponadto wkład w społeczność jako aktywny obywatel,
3) nabycie / rozwoj / przekazanie określonych umiejętności związanych z zadaniami (uczenie się i rozwój
umiejętności jako efekty mobilności wolontariuszy będą uznawane przez uczestniczące organizacje, tj. walidacja
nieformalnego uczenia się);
• Dla wysyłających oraz goszczących organizacji i społeczności lokalnych, w których wolontariusze przebywają
podczas ich wyjazdów zagranicznych:
1) wymiana i wzajemne zdobywanie doświadczeń, wiedzy i dobrej praktyki,
2) rozwój współpracy europejskiej w danym obszarze zainteresowania,
3) zintensyfikowanie perspektyw europejskich.
Dwustronna i wzajemna współpraca:
Projekty muszą angażować dwie organizacje, tj. po jednej z każdego z dwóch krajów uczestniczących w projekcie,
uprawnionych w programie „Uczenie się przez całe życie”. Jeden z tych krajów musi być krajem członkowskim UE.
Podczas trwania projektu, każda organizacja wyśle 2-6 wolontariuszy i przyjmie 2-6 wolontariuszy. Wymagane
absolutne minimum to 2 wolontariuszy. Organizacje mogą wysłać/przyjąć więcej niż 6 wolontariuszy, ale nie
spowoduje to zwiększenia kwoty dofinansowania z programu Grundtvig. Wolontariusze mogą podróżować w grupach
lub indywidualnie. Jeśli po zakończeniu dwuletniego okresu dofinansowania, nowe dofinansowanie zostanie
przyznane tej samej organizacji na kontynuację projektu, zaangażowani wolontariusze muszą być innymi osobami
(każda indywidualna osoba może uczestniczyć w wymianie jako wolontariusz tylko raz w ciągu trzech lat). Wysyłanie
i przyjmowanie wolontariuszy może mieć miejsce w tym samym czasie, ale nie koniecznie tak musi być.
Profil wolontariuszy:
Akcja jest otwarta dla wszystkich dorosłych obywateli w wieku lat 50 lub powyżej, pod warunkiem spełnienia
szczegółowych kryteriów formalnych jak poniżej. Szczególny nacisk zostanie położony na zachęcanie do
uczestnictwa wolontariuszy z grup społecznie defaworyzowanych i mniejszości etnicznych, przez to pomagając
wzmocnić ich integrację w Europie oraz zwalczanie rasizmu i ksenofobii. Należy zachęcać do równego uczestnictwa
obu płci.
Przewiduje się, że w wielu przypadkach wolontariusze będą doświadczonymi lokalnymi wolontariuszami, co wzmocni
wymianę doświadczeń pomiędzy organizacją goszczącą i wysyłającą. Jednak nie jest to obowiązkowy wymóg i
wolontariuszami mogą być również osoby, które chcą być wolontariuszem po raz pierwszy.
Profil organizacji wysyłającej i goszczącej oraz działalności wolontariackiej:
Każda organizacja może wysyłać i przyjmować wolontariuszy, pod warunkiem, że jest w stanie wykazać, że posiada
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odpowiednie zdolności realizacji takich zadań w skuteczny sposób.
Należy jednak zauważyć, że:
- działania, w które zaangażowani będą wolontariusze muszą być typu non-profit i powinny zapewniać rzeczywiste
możliwości uczenia się – czy to formalnego, pozaformalnego lub (w większości przypadków) nieformalnego - dla
wolontariuszy;
- Wolontariusz nie powinien tylko obserwować, lecz także aktywnie uczestniczyć w działaniach organizacji
partnerskiej,
- organizacja goszcząca i wysyłająca, które są partnerami w projekcie powinny ustanowić trwałą współpracę w
danym obszarze zainteresowania / działalności / grupie docelowej, poprzez wymianę wolontariuszy. Dlatego też
powinny one być podobnego lub uzupełniającego się profilu. Z tego też powodu wolontariusze powinni być wysyłani i
goszczeni w organizacjach, ktore są partnerami w projekcie.
Czas trwania działania
Wolontariat w innym kraju musi być realizowany przez nieprzerwany okres 3-8 tygodni (tzn. minimum 21 dni, w tym
może być zawarta podróż), z wyłączeniem czasu niezbędnego na fazę przygotowania i szkolenia. Wymagane
absolutne minimum to łącznie 3 tygodnie. Wolontariat może trwać dłużej niż 8 tygodni, lecz nie spowoduje to
zwiększenia kwoty dofinansowania z programu Grundtvig. Zarówno działalność wolontariacka jako taka jak i
działania przygotowawcze i związane ze szkoleniami wolontariuszy powinny zostać w jasny sposób opisane we
wniosku.

Kto może być
beneficjentem?

Kto może składać
wniosek?

Dalsze informacje
Dodatkowe informacje i dokumenty dla organizacji partnerskich i wolontariuszy dostępne są na stronie internetowej
Narodowej Agencji www.grundtvig.org.pl i na stronie internetowej programu LLP/Grundtvig www.ec.europa.eu.
Wszyscy dorośli obywatele w wieku lat 50 lub powyżej, pod warunkiem spełnienia szczegółowych kryteriów
formalnych jak poniżej. Patrz również „Profil wolontariuszy” powyżej.
Organizacja goszcząca i wysyłająca, muszą to być organizacje określane jako „legal entity” i jednocześnie
muszą one oferować zadania typu non-profit wolontariuszom. Wymiana wolontariuszy musi być realizowana w
ramach europejskiego procesu współpracy.
Wniosek o dofinansowanie Projektu Wolontariatu Seniorów składa zarówno organizacja goszcząca jak i
wysyłająca – może to być każda organizacja określana jako „legal entity”, a działalność wolontariacka nie
przynosi zysku.
Uprawnione do składania wniosków w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem:
Uprawnione są poniżej wymienione organizacje publiczne oraz niepubliczne, posiadające bądź nieposiadające
osobowości prawnej, czyli również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.
1. Gimnazjum dla Dorosłych
2. Liceum dla Dorosłych
3. Uniwersytety Trzeciego Wieku
4. Uniwersytety Ludowe
5. Uniwersytety Otwarte
6. Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych
wymagających szczególnego wsparcia (np. niepełnosprawni, rodziny dysfunkcyjne, mieszkańcy terenów wiejskich,
ubodzy, migranci, osoby bez średniego wykształcenia i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym)
7. Zakłady karne i organizacje wspierające włączanie do społeczeństwa byłych osadzonych
8. Placówki kultury prowadzące działalność edukacyjną na rzecz dorosłych (np. Domy Kultury, muzea, biblioteki)
9. Centra popularno-naukowe prowadzące niezawodową edukację osób dorosłych – w celach pogłębiania wiedzy
ogólnej, rozwoju osobistego - w obszarze nauk technicznych, geografii, historii, biologii i innych (np. obserwatoria
astronomiczne, centra nauki)
10. Urzędy, władze samorządowe i inne instytucje publiczne, do zadań których należy prowadzenie, organizowanie
lub nadzorowanie niezawodowej edukacji dorosłych (np. Urząd Pracy, Urząd Wojewódzki, Policja)
11. Inne organizacje i placówki, w tym firmy komercyjne, jeśli udowodnią za pomocą odpowiedniej dokumentacji
przysłanej razem z wnioskiem o dofinansowanie, że prowadzą, organizują lub nadzorują w regionie lub kraju
niezawodową edukację osób dorosłych, innych niż własna kadra (np. szkoły językowe, szkoły komputerowe).

PRIORYTETY
JAK SKŁADAĆ
WNIOSEK

Wolontariusze: Obywatele w wieku 50 lat lub powyżej, bez względu na to czy są już zaangażowani w edukację
dorosłych, mogą wnioskować do organizacji uczestniczących w Projektach Wolontariatu Seniorów o pełnienie
roli wolontariusza, pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w szczegółowych kryteriach formalnych
poniżej.
Komisja Europejska nie wyznaczyła europejskich priorytetów dla akcji Projekty Wolontariatu Seniorów w roku 2013,
również polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła krajowych priorytetów.
Jest to akcja zdecentralizowana. Wnioski należy przesyłać do polskiej Narodowej Agencji na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
dopisek: PROJEKT WOLONTARIATU SENIORÓW

Więcej informacji o sposobie składania wniosków na stronie www.grundtvig.org.pl.
Prosimy o sprawdzenie dalszych informacji na stronie internetowej Narodowej Agencji.
Procedura selekcji:
NA1 – wniosek składany do właściwej Narodowej Agencji, gdzie prowadzona jest selekcja
Termin(y) składania wniosku:
28 marca 2013 r.
Czas trwania
Minimalny czas trwania:
2 lata
Maksymalny czas trwania:
2 lata
Uwagi dot. czasu trwania:
Wolontariat – od 3 do 8 tygodni. Działania muszą się odbyć między 1 sierpnia 2013 a 31 lipca 2015.
PRZEPISY FINANSOWE
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Część I Przewodnika, rozdział 4: Przepisy Finansowe.
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Mająca zastosowanie
tabela(e) finansowa:
Maksymalna kwota
dofinansowania w
EUR:

Tabela 1a i Tabela 3b w Przewodniku programu „Uczenie się przez całe życie” 2013.
W Przewodniku zawarte są możliwe maksymalne kwoty dofinansowania wyznaczone przez Komisję Europejską.
Poniżej znajdują się kwoty wyznaczone przez polską Narodową Agencję w roku 2013.
Stawki finansowe obowiązujące w Polsce dla akcji Projekty Wolontariatu Seniorów w roku 2013:
- Koszty podróży wolontariuszy wyjeżdżających liczone wg kosztów rzeczywistych,
maksymalna wysokość dofinansowania w Polsce w zależności od kraju wynosi:
do 350 EUR
do 400 EUR
do 500 EUR
Austria
Belgia
Cypr
Czechy
Bułgaria
Dania
Litwa
Chorwacja
Finlandia
Łotwa
Estonia
Grecja
Niemcy
Francja
Islandia
Słowacja
Hiszpania
Malta
Węgry
Holandia
Norwegia
Wielka Brytania
Irlandia
Portugalia
Włochy
Liechtenstein
Turcja
Luksemburg
Rumunia
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Terytoria zamorskie: według kosztów rzeczywistych
(należy dołożyć starań, by koszty te były jak najniższe; w uzasadnionych przypadkach uprawniona jest podróż na
miejsce docelowe na dzień przed rozpoczęciem i powrót dzień po ukończeniu wolontariatu)
- Koszty utrzymania wolontariuszy przyjeżdżających (3-8 tygodni, w tym koszty ubezpieczenia, podróży
lokalnych i wsparcie dla wolontariuszy) z kraju partnerskiego -dofinansowanie przyznawane jest dla wolontariusza
wg zryczałtowanych stawek, których wysokość zależy od długości pobytu danego wolontariusza (Tabela 1a,
zamieszczona w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie" na str. 31).
Polska Narodowa Agencja zdecydowała, że stawki przyznawane w Polsce będą stanowić 90% stawek maksymalnych
określonych przez Komisję Europejską podanych w Tabeli 1a Przewodnika:
- stawka na 3 tygodnie: 1279 Euro (z tabeli: stawka na 2 tyg. + stawka na każdy kolejny tydzień)
- stawka na 4 tygodnie: 1411 Euro (z tabeli: stawka na 2 tyg. + 2 stawki na każdy kolejny tydzień)
- stawka na 5 tygodni: 1543 Euro (z tabeli: stawka na 2 tyg. + 3 stawki na każdy kolejny tydzień)
- stawka na 6 tygodni: 1675 Euro (z tabeli: stawka na 2 tyg. + 4 stawki na każdy kolejny tydzień )
- stawka na 7 tygodni: 1807 Euro (z tabeli: stawka na 2 tyg. + 5 stawek na każdy kolejny tydzień)
- stawka na 8 tygodni: 1939 Euro (z tabeli: stawka na 2 tyg. + 6 stawek na każdy kolejny tydzień)
- Koszty związane z organizowaniem (przez organizację wysyłającą) wyjazdów wolontariuszy do organizacji
partnerskiej (włączając w to przygotowanie kulturalne, językowe i osobiste) - dofinansowanie przyznawane jest w
formie ryczałtu na każdego wolontariusza - 800 EUR.
- Koszty związane z organizowaniem (przez organizację przyjmującą) pobytu wolontariuszy przyjeżdżających z
kraju partnerskiego - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu na każdego wolontariusza - 300 EUR.
- Koszty związane ze specjalnymi potrzebami wolontariuszy - bez określania limitu, w przypadku potrzeby
poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie na podstawie
rzeczywistych, odpowiednio uzasadnionych kosztów określonych we wniosku. Narodowa Agencja może zażądać
dodatkowych dokumentów potwierdzających te potrzeby.

Uwagi dot.
finansowania:

Szczegóły dot. dofinansowania znajdują się na stronie www.grundtvig.org.pl
Dofinansowanie Projektów Wolontariatu Seniorów jest ustalane w formie zryczałtowanej kwoty przyznawanej każdej
z dwóch organizacji uczestniczących w danym projekcie. Poziom dofinansowania opiera się na wcześniej
zdefiniowanych zryczałtowanych kwotach, ktore są uzależnione od liczby wolontariuszy, jaką dana organizacja
wnioskująca zamierza wysłać i przyjąć, czasu trwania mobilności i zaangażowanych krajów. Dofinansowanie ma
pokryć koszty podróży i utrzymania wolontariuszy oraz koszty poniesione przez organizacje zaangażowane w
projekt. Koszty organizacyjne dotyczące wysyłania i przyjmowania indywidualnych wolontariuszy uczestniczących w
projektach zostały wyszczególnione w Części I, rozdział 4.D, tabela 3b, niniejszego Przewodnika.

Prosimy o skonsultowanie się z Narodowa Agencją w sprawie specjalnych warunków udzielenia dodatkowych
funduszy dla osób ze specjalnymi potrzebami.
PROCEDURY EWALUACJI I SELEKCJI
Aby uzyskać więcej informacji nt. procedur ewaluacji i selekcji, patrz Część I Przewodnika, rozdział CYKL ŻYCIA PROJEKTU
Kryteria formalne oceny wniosku
Ogólne kryteria formalne:
Ogólne kryteria poprawności formalnej wniosków składanych w Programie „Uczenie się przez całe życie” zostały wyszczególnione w Części I
Przewodnika, rozdział 3. Państwa uczestniczące: patrz Część I Przewodnika, paragraf „Które kraje uczestniczą w programie?"
Szczegółowe kryteria Wnioski dotyczące Projektów Wolontariatu Seniorów muszą zostać złożone przez organizacje określane jako „legal
formalne:
entity”. Szczegóły znajdują się w punkcie „Kto może składać wniosek?”
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Projekt musi być realizowany przez 2 organizacje, każda z siedzibą w innym kraju uczestniczącym w programie
„Uczenie się przez całe życie”, z których przynajmniej jeden musi być krajem członkowskim Unii Europejskiej.
Osoby uczestniczące w projekcie jako wolontariusze muszą być w wieku 50 lat lub powyżej w momencie rozpoczęcia
okresu wolontariatu oraz być:
- obywatelami kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe życie”;
- obywatelami innych krajów uczestniczącymi w regularnych kursach w szkołach, instytucjach szkolnictwa wyższego
lub instytucjach szkolenia zawodowego, lub organizacjach zajmujących się edukacją dorosłych w Polsce,
zatrudnionymi lub mieszkającymi w kraju uczestniczącym w programie (więcej na stronie Narodowej Agencji).
Polska Narodowa Agencja wyznaczyła następujące kryteria oceny formalnej:
1. Jedna polska organizacja może realizować najwyżej dwa Projekty Wolontariatu Seniorów w tym samym czasie.
Jeśli organizacja złoży większą niż uprawniona liczbę wniosków, Narodowa Agencja zwróci się o decyzję, które
wnioski Narodowa Agencja ma odrzucić na etapie oceny formalnej, a w przypadku braku takiej decyzji w
wyznaczonym czasie, odrzuci wszystkie wnioski.
2. Do oryginału wniosku o dofinansowanie, podpisanego przez przedstawiciela prawnego organizacji wnioskującej,
muszą być dołączone dokumenty informujące o prawnym statusie organizacji wnioskującej i osobach upoważnionych
do zaciągania zobowiązań, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej polskiej
Narodowej Agencji. W przypadku, kiedy językiem roboczym (komunikacji) projektu jest inny niż angielski lub
polski, organizacja musi dołączyć tłumaczenie treści wniosku na język polski lub angielski w jednym egzemplarzu.
Jeśli odpowiednie dokumenty nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.
Wytyczne dotyczące krajowych kryteriów oceny formalnej:
Ad. 2:
Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do oryginału wniosku o dofinansowanie, w obowiązującym terminie
składania wniosków, następujących aktualnych dokumentów:
- dokumentów właściwych dla danej organizacji informujących o prawnym statusie organizacji wnioskującej;
Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do oryginału wniosku o dofinansowanie, w obowiązującym terminie
składania wniosków, następujących aktualnych dokumentów:
- dokumentów właściwych dla danej organizacji informujących o prawnym statusie organizacji wnioskującej;
- dokumentów właściwych dla danej organizacji informujących, jakie osoby są upoważnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej.
Przykładowe dokumenty dotyczące różnych typów organizacji: odpis z KRS zawierający cele działalności i nazwiska
osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej; zaświadczenie z CEIDG; wyciąg z
rejestru
instytucji
kultury;
statut;
dokument
ustanawiający/powołujący
organizację/jednostkę;
powołanie/nominacja osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej; jeśli
dotyczy - pełnomocnictwa, np. udzielone dyrektorowi placówki edukacyjnej przez organ prowadzący; itd.
W przypadku, gdy organizacja wnioskująca posiada organ prowadzący lub jest jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej należy przesłać dokumenty jak wymieniono powyżej, odnoszące się zarówno do
organizacji wnioskującej jak i do organu prowadzącego lub organizacji macierzystej posiadającej osobowość
prawną.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych krajowych kryteriów oceny formalnej, wniosek
zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.
Szczegółowe informacje, w tym definicja „edukacji dorosłych w zrozumieniu programu Grundtvig”, na stronie
www.grundtvig.org.pl
Minimalna liczba państw uczestniczących
2
Minimalna liczba partnerów:
2
Uwagi dot.
Patrz powyżej - „Kto może być beneficjentem”, „Kto może składać wniosek” i „Szczegółowe kryteria formalne”
uczestników:
Kryteria przyznania
1. Jakość Projektu:
dofinansowania:
Wniosek przedstawia jasny opis uczestniczących organizacji (wysyłającej i goszczącej), wolontariuszy lub wytyczne
nt. wyboru wolontariuszy, działań, w które zaangażowani są wolontariusze i wartości edukacyjnych tych działań.
Współpraca pomiędzy dwoma organizacjami partnerskimi dotyczy również działań i planów wykraczających poza
samą wymianę wolontariuszy. W projekcie będą brali udział wolontariusze ze środowisk defaworyzowanych.
2. Jakość Partnerstwa:
Profil uczestniczących organizacji jest odpowiedni ze względu na realizację tematyki projektu. Istnieje odpowiednia
równowaga pomiędzy rolami i zadaniami poszczególnych uczestniczących organizacji pod względem ich
zaangażowania w planowane działania. Zaplanowano konkretne działania mające na celu zapewnienie skutecznej
komunikacji i współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami a także dalszej współpracy, jeśli to możliwe.
3. Wpływ i europejska wartość dodana:
Wpływ i korzyść z europejskiej współpracy na uczestniczące organizacje oraz uczestniczących wolontariuszy są jasno
i dobrze określone, a metodologia ewaluacji tego wpływu i korzyści jest również jasno określona. Projekt został
zintegrowany z działaniami uczestniczących instytucji/organizacji. Wniosek wskazuje, że partnerzy będą ściśle
współpracować i osiągną rezultaty, które nie zostałyby osiągnięte tylko na poziomie krajowym.
4. Jakość planu działań:
Plan pracy jest odpowiedni aby osiągnąć cele projektu planowanego Projektu Wolontariatu Seniorów. Zadania są
jasno określone i rozdzielone między partnerów projektu w taki sposób, że możliwe jest osiągnięcie rezultatów w
przewidywanym terminie. Obydwaj partnerzy są aktywnie zaangażowani w realizację projektu.
5. Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów:
Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu są odpowiednie i dobrze określone.
Obejmują one wszystkie uczestniczące organizacje i wolontariuszy oraz, tam gdzie to możliwe, szerszą społeczność.
PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW
Przewidywany termin przesłania informacji nt. rezultatów procesu selekcji
Czerwiec
Przewidywany termin przesłania umów do beneficjentów
Czerwiec
Przewidywany termin rozpoczęcia działania
Sierpień
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