
Czy	  fakturę	  VAT	  można	  wziąć	  za	  wszystkie	  wydatki	  i	  na	  dowolną	  kwotę?	  

Niestety	  nie,	  tylko	  na	  te	  które	  znalazły	  się	  w	  waszym	  kosztorysie.	  Zanim	  zakupicie	  materiały	  biurowe,	  
bilety	  PKS	  i	  inne	  zakupy	  spytajcie	  czy	  dana	  firma	  wystawia	  fakturę	  VAT	  lub	  rachunek	  (nie	  bilet,	  ani	  
paragon).	  Np.	  Polski	  BUS	  nie	  wystawia	  faktur,	  a	  także	  niektórzy	  przewoźnicy	  PKS.	  Natomiast	  kwota	  od	  
której	  wystawiane	  są	  faktury	  lub	  rachunki	  nie	  jest	  określona,	  czyli	  możecie	  dostać	  ja	  nawet	  za	  zakup	  
za	  1	  zł.	  

Czy	  możemy	  w	  ramach	  rozliczenia	  inicjatywy	  przedstawić	  fakturę	  za	  abonament	  komórkowy?	  	  

Niestety	  nie.	  Rozmowy	  telefoniczne,	  które	  wykonaliście	  podczas	  przygotowania	  bądź	  realizacji	  
inicjatywy	  mogą	  zostać	  rozliczone	  jedynie	  w	  przypadku	  przedstawienia	  faktury	  VAT	  na	  kartę	  pr-‐paid	  
(doładowanie).	  

Czy	  mona	  zgłosić	  inicjatywę	  młodzieżową,	  które	  koszt	  realizacji	  będzie	  przekraczał	  3	  000	  zł?	  

Nie.	  Jeżeli	  zostanie	  przedstawiony	  taki	  wniosek,	  zostanie	  on	  odrzucony	  z	  powodów	  formalnych.	  

Czy	  wnioskując	  o	  konkretną	  kwotę	  (mniejszą	  lub	  równą	  3	  000	  zł)	  oznacza	  to,	  że	  w	  pełni	  tę	  kwotę	  
otrzymamy?	  	  

Nie.	  Komisja	  oceniająca	  wniosku	  może	  uznać	  budżet	  inicjatywy	  za	  przeszacowany,	  tzn.	  podane	  w	  nim	  
kwoty	  za	  wysokie.	  W	  takiej	  sytuacji	  obniża	  pozycje	  w	  budżecie,	  które	  uzna	  za	  stosowne.	  	  

Czy	  jeżeli	  komisja	  oceniająca	  wnioski	  uzna	  budżet	  za	  źle	  wyliczony	  to	  jest	  to	  równoznaczne	  z	  
odrzuceniem	  inicjatywy?	  	  

Nie,	  nie	  jest	  to	  równoznaczne	  z	  odrzuceniem	  inicjatywy.	  Komisja	  zaproponuje	  obniżkę	  budżetu,	  na	  
którą	  możecie	  się	  zgodzić	  bądź	  zrezygnować	  z	  realizacji	  inicjatywy.	  	  

Czy	  na	  materiałach	  promocyjnych	  (plakaty,	  ulotki,	  komunikaty	  na	  stronach	  internetowych),	  które	  
przygotujemy	  powinny	  być	  jakieś	  specjalne	  loga	  i	  informacje?	  	  

Tak.	  Na	  każdym	  materiale	  promocyjnym	  powinno	  znajdować	  się	  logo	  projektu,	  logo	  Urzędu	  Miasta	  
st.	  Warszawy	  oraz	  informacja:	  Zadanie	  realizowane	  jest	  ze	  środków	  Urzędu	  m.st.	  Warszawy	  

Czy	  materiały	  promocyjne,	  które	  chcemy	  wykorzystać	  do	  promocji	  naszej	  inicjatywy	  powinny	  być	  
wcześniej	  przez	  kogoś	  zatwierdzone?	  	  

Tak.	  Zanim	  zaczniecie	  promować	  swoją	  inicjatywę	  wszystkie	  materiały	  promocyjne	  i	  informacyjne	  
należy	  pokazać	  osobie,	  która	  z	  ramienia	  organizatorów	  będzie	  odpowiadać	  z	  wsparcie	  merytoryczne	  i	  
organizacyjne	  waszej	  grupy.	  	  	  

W	  jakim	  okresie	  czasu	  powinniśmy	  zrealizować	  naszą	  inicjatywę?	  	  

Wasze	  działanie	  nie	  powinno	  trwać	  dłużej	  niż	  3	  miesiące.	  Jeżeli	  we	  wniosku	  napiszecie,	  że	  
potrzebujecie	  więcej	  niż	  3	  miesiące	  Wasz	  wniosek	  zostanie	  odrzucony	  z	  powodów	  formalnych.	  	  

Gdzie	  i	  kiedy	  będą	  ogłoszone	  wyniki?	  	  



Informacje	  o	  projektach,	  które	  zostały	  pozytywnie	  przyjęte	  zostaną	  umieszczone	  na	  podstronach	  
Inicjatyw	  Młodzieżowych	  na	  portalach	  www.sh.org.pl	  oraz	  www.mazowsze.zhr.pl	  .	  Komisja	  oceni	  
wnioski	  do	  3	  dnia	  każdego	  miesiąca,	  zaś	  wyniki	  będą	  opublikowane	  do	  5	  dnia	  każdego	  miesiąca.	  	  

Do	  kiedy	  można	  zgłaszać	  swoje	  inicjatywy?	  

Ostatnie	  spotkanie	  komisji	  odbędzie	  się	  na	  początku	  grudnia	  2013	  roku.	  Ostatnie	  projekty	  mogą	  być	  
realizowane	  do	  połowy	  grudnia	  2013	  roku.	  	  	  

Jak	  obraduje	  komisja	  oceniająca	  wnioski?	  	  

W	  komisja	  składać	  się	  będziecie	  z	  5	  osób	  	  -‐	  2	  przedstawicieli	  Stowarzyszenia	  Harcerskiego,	  2	  
przedstawicieli	  Związku	  Harcerstwa	  Rzeczpospolitej	  oraz	  przedstawiciela	  Biura	  Edukacji	  Urzędu	  
miasta	  stołecznego	  Warszawy.	  Komisja	  będzie	  się	  spotykać	  do	  trzeciego	  dnia	  każdego	  miesiąca.	  
Obrady	  skończą	  się	  dopiero,	  gdy	  wszystkie	  wnioski	  zostaną	  ocenione.	  	  

Ile	  wniosków	  może	  zgłosić	  jedna	  grupa?	  	  

Jedna	  grupa	  nieformalna	  może	  uzyskać	  dofinansowanie	  maksymalnie	  na	  dwie	  inicjatywy.	  Jeżeli	  grupa	  
zrealizuje	  już	  dwa	  projekty,	  a	  pomimo	  to	  zgłosi	  kolejny,	  jej	  wniosek	  nie	  zostanie	  oceniony	  przez	  
komisję.	  	  	  

Jeżeli	  nasz	  wniosek	  nie	  zostanie	  oceniony	  pozytywnie	  czy	  możemy	  dowiedzieć	  się	  dlaczego?	  	  

Tak.	  Po	  każdych	  obradach	  możecie	  zgłosić	  się	  do	  komisji	  z	  prośbą	  o	  przekazanie	  Wam	  informacji,	  
czemu	  Wasz	  projekt	  nie	  uzyskał	  przychylnej	  oceny.	  Komisja	  oceniając	  wnioski	  wypełnia	  formularz	  
oceny	  i	  w	  nim	  zawiera	  wszelkie	  uwagi	  i	  komentarze.	  	  

Czy	  jeżeli	  nasz	  wniosek	  zostanie	  odrzucony	  to	  czy	  możemy	  go	  poprawić	  i	  złożyć	  jeszcze	  raz?	  	  

Tak.	  Jednak	  przed	  złożenie	  poprawionego	  wniosku	  musicie	  skontaktować	  się	  z	  doradcą,	  który	  
pomoże	  Wam	  poprawić	  wniosek.	  	  

Jak	  skontaktować	  się	  z	  doradcą?	  	  

Na	  podstronach	  Inicjatyw	  Młodzieżowych	  na	  portalach	  www.sh.org.pl	  oraz	  www.mazowsze.zhr.pl	  
będą	  umieszczone	  dane	  teleadresowe	  do	  doradców.	  Wystarczy	  zadzwonić	  bądź	  napisać	  maila.	  
Doradca	  powinien	  Wam	  odpowiedzieć	  w	  ciągu	  3	  dni.	  	  

Jak	  należy	  złożyć	  wniosek?	  	  

Wniosek	  należy	  napisać	  formularzu,	  który	  można	  pobrać	  z	  podstrony	  Inicjatyw	  Młodzieżowych	  na	  
portalach	  www.sh.org.pl	  oraz	  www.mazowsze.zhr.pl	  (	  w	  formacie	  .doc).	  Następnie	  wysłać	  go	  pocztą	  
elektroniczną	  (	  w	  formacie	  	  doc	  lub	  PDF)	  na	  adres	  inicjatywym@sh.org.pl,	  lub	  wydrukować	  i	  złożyć	  w	  
biurze	  Stowarzyszenie	  Harcerskiego	  ul.	  Hoża	  57	  lub	  Okręgu	  mazowieckiego	  ZHR-‐u	  ul.	  Ursynowska	  
36/38	  w	  terminach	  do:	  30	  kwietnia,	  31	  maja,	  30	  czerwca,	  31	  lipca,	  31	  sierpnia,	  30	  września,	  31	  
października,	  30	  listopada.	  	  


