
FAQ 
 
 
1) Czy szkoła mo że być wnioskodawc ą? 
 
Niestety nie. Uprawnionymi wnioskodawcami są tylko organizacje pozarządowe (fundacje, 
stowarzyszenia) i samorządowe instytucje kultury. 
 
2) Czy zło żenie wniosku jest równoznaczne z otrzymaniem dotacj i? 
 
Niestety nie. Wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym. Ze względu na dużą konkurencję tylko 
najwyżej ocenione projekty otrzymują dofinansowanie. 
 
3) Czy w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku otr zymamy kwot ę wnioskowan ą? 
 
Nie zawsze. Należy się liczyć z możliwością przyznania dotacji zmniejszonej w stosunku do kwoty 
wnioskowanej. 
 
4) Kiedy dotacja wpłynie na nasze konto? Przed real izacją projektu czy ju ż po rozliczeniu? 
 
Dotacja jest przekazywana beneficjentowi po podpisaniu umowy z Muzeum Historii Polski, przed 
realizacją projektu. 
 
5) Nie mamy jeszcze rozliczenia finansowego  roku 2 013. Czy mo żemy przedstawi ć dane za 
rok 2012? 
 
Tak, w punkcie 9 i 10 proszę przedstawić dane dotyczące ostatniego zamkniętego roku obrotowego. 
 
6) Czy do wniosku trzeba doł ączyć załączniki? Wypis z KRS, sprawozdanie z działalno ści itp? 
 
Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne załączniki. Należy złożyć wniosek w formie 
elektronicznej przez system składania wniosków oraz dostarczyć do Muzeum wygenerowany przez 
system jednostronicowy dokument z pieczęcią wnioskodawcy i podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania wnioskodawcy. Pełny zestaw załączników będzie wymagany dopiero od 
wnioskodawców, którzy otrzymają dotację. 
 
7) W jaki sposób mo żna zło żyć dwa wnioski? 
 
Należy założyć drugie konto w systemie, używając innego adresu e-mail. 
 
8) Kiedy nale ży spodziewa ć się wyników konkursu? 
 
W drugiej połowie marca. 
 
9) Punkt 8 paragrafu 11 mówi: wysoce rekomendowane jes t udost ępnianie dzieł "na 
zasadach wolnych licencji", a dalej w tym punkcie m owa jest ju ż konkretnie o licencjach 
Creative Commons. Czy to oznacza, że dzieło mo że zostać udost ępnione tylko na licencji 
Creative Commons, czy mo żemy jednak udost ępnić dzieło na innej otwartej licencji, np. 
wypracowanym przez nas modelu albo GNU General Publ ic License?  
 
Utwory tworzone w ramach programu Patriotyzm Jutra można udostępniać także na innych niż 
Creative Commons wolnych licencjach zgodnych z definicją wolnych dóbr kultury 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Definicja_Wolnych_Dóbr_Kultury). Licencje CC są jednak zalecane ze 
względu na ich dużą popularność, dostępność informacji oraz łatwość, z jaką można je zastosować i 
przejrzystość ich zasad. Jeśli grantobiorca jest zdecydowany na inną wolną licencję, to oczywiście 
może ją zastosować. Warto wtedy już na etapie składania wniosku zaznaczyć, że np. planuje się 
udostępnienie strony na licencji GNU. Będzie to także informacja dla oceniających, że grantobiorca 
indywidualnie dobiera rozwiązanie prawne. 
 


