
Najczęściej 
zadawane pytania



Tworzenie konta, rejestracja szkoły w systemie
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Tworzenie konta, rejestracja szkoły w systemie

1. Wejdź na platformę https://granty.fundacja.santander.pl/

2. Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ ORGANIZACJĘ”

3. Uzupełniaj po kolei wszystkie pola:

- Nazwa organizacji

- NIP organizacji

- REGON

- Główny e-mail organizacji

- Powtórz e-mail

- Hasło

- Powtórz hasło

itd.
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Logowanie do systemu 
w celu złożenia wniosku

1. Kliknij kafelek ORGANIZACJA

2. Wpisz NIP szkoły

3. Jeśli system pokazuje, że NIP jest już zajęty, wpisz 

REGON szkoły

4. Wpisz hasło i kliknij ZALOGUJ

1. Jeśli nie pamiętasz hasła, wpisz NIP lub REGON i naciśnij ODZYSKAJ HASŁO

2. Na Twoją skrzynkę e-mail przyjdzie link do odzyskania hasła (sprawdź koniecznie folder 

SPAM, bo często właśnie tam trafiają e-maile z platformy)

3. Kliknij w link i ustaw nowe hasło, następnie wpisz hasło i kliknij ZALOGUJ
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Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie organizacje mogą składać wniosek o grant w programie „TO(działa)MY!”?

Wniosek o grant mogą składać wyłącznie placówki oświatowe, działające na terenie Polski, zajmujące się 

edukacją dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych (od klasy 4 do 8) oraz szkół ponadpodstawowych 

(szkoły licealne, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół, inne). 

2. Kto może otrzymać grant?

Grant może zostać przyznany wyłącznie placówce edukacyjnej, która uprzednio została zarejestrowana w części 

merytorycznej projektu edukacyjnego „TO(działa)MY!”, realizowanego przez UNICEF Polska oraz następnie 

wypełniła prawidłowo pola formularza, dostępnego na stronie https://granty.fundacja.santander.pl;

3. Czy szkołę do Konkursu grantowego  „TO(działa)MY!” może zgłosić uczeń?

Nie, zgłoszenia do Konkursu grantowego  „TO(działa)MY!” może dokonać wyłącznie Koordynator projektu (np. 

nauczyciel, dyrektor szkoły).
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Najczęściej zadawane pytania

4. W jakich kategoriach można zgłaszać projekty w konkursie grantowym?

Granty w Konkursie grantowym  „TO(działa)MY!” przyznawane są na wsparcie wniosków z zakresu: 

 ekologia i ochrona środowiska 
np. zorganizowanie kampanii społecznej dot. walki ze smogiem lub zmian klimatycznych, zorganizowanie warsztatów „zero waste”, 

zainstalowanie źródełka w szkole, dzięki czemu ograniczona zostanie ilość plastiku, założenie łąki kwietnej lub hotelu dla owadów 

itp.

 zdrowie i sport 
np. warsztatów zdrowego odżywiania, nakręcenie filmu dot. np. wad postawy, ergonomii pracy przy komputerze, zorganizowanie 

zawodów sportowych dla społeczności lokalnej w tym np. dzieci z Domu Dziecka 

 edukacja, kultura i rozrywka 
np. organizacja pikniku kulturalnego lub naukowego, organizacji Dni Kultury Kraju X, organizacja warsztatów naukowych, itp.

To tylko nasze przykłady, bardzo liczymy na Państwa kreatywność
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Najczęściej zadawane pytania

5. Czy możliwa jest realizacja projektu przy udziale innych środków niż środki własne?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak budżet Rady 

Rodziców, jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe,

ale z wyłączeniem fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez firmy), w szczególności fundacji 

bankowych lub założonych przez instytucje finansowe. 

6. Czy wnioski mogą zostać wysłane drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w Fundacji?

Nie. W konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej 

dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl
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Najczęściej zadawane pytania

7. Czy należy korzystać z pliku kosztorysu, zamieszczonego na platformie, podczas tworzenia kosztorysu 

projektu?

Tak, prosimy o korzystanie z pliku kosztorysu, zamieszczonego na platformie grantowej

8. Jakie pozycje nie mogą się znaleźć w kosztorysie?

Kosztorys projektu nie można uwzględniać: 

1) wynagrodzenia koordynatora projektu i członków organizacji

2) kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,

3) kosztów związanych z działalnością bieżącą placówki, typu koszty obsługi księgowej, opłaty za internet, prąd itp.

4) kosztów związanych z działalnością polityczną i religijną,

5) kar, grzywien, mandatów, podatków.
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Najczęściej zadawane pytania
9. Czy możliwe są przesunięcia środków lub zmiany w złożonym kosztorysie?

Tak, istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy pozycjami oraz wprowadzenie zmian w kosztorysie, ale 

muszą być one skonsultowane wcześniej z koordynatorem projektu TO(DZIAŁA)MY! w Fundacji Santander Bank 

Polska: Jolanta Deneka-Kapkowska, e-mail: fundacja@santander.pl; tel. +48 22 586 99 99.

10. Czy wymagany jest wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany.

11. Do kiedy należy się rozliczyć z grantu?

Z otrzymanej darowizny Placówka jest zobowiązana rozliczyć się w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., przy użyciu 

aplikacji internetowej dostępnej na https://granty.fundacja.santander.pl

12. W jaki sposób należy rozliczyć grant?

Placówka oświatowa rozlicza się pod względem rachunkowym i składa sprawozdanie merytoryczne z wykonanego 

zadania, przy czym dokumenty księgowe dotyczące Projektu powinny być wystawione na Placówkę, która otrzymała 

darowiznę.
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Najczęściej zadawane pytania

13. Jakie dokumenty należy załączyć  w celu rozliczenia?

W celu rozliczenia należy wgrać na platformę skany dokumentów (np. faktury, umowy, potwierdzenia płatności) 

poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, na który szkoła otrzymała z Fundacji 

darowiznę. 

14. Na kogo powinny być wystawione dokumenty księgowe, poświadczające zakup towarów i usług w ramach 

projektu?

Dokumenty powinny być wystawione na placówkę oświatową, biorącą udział w  projekcie.

15. W jaki sposób należy opisać faktury i inne dokumenty?

Dokumenty te powinny być odpowiednio opisane i zawierać informację o źródle finansowania:  

„Kwota w wysokości …… złotych sfinansowana w ramach umowy  „TO(działa)MY!” „[tutaj należy wpisać numer 

umowy]” z dnia ……...”. Kwota w wysokości ….. złotych sfinansowana ze środków własnych” (jeżeli były środki 

własne). 

16. Co zrobić z niewykorzystanymi środkami z grantu?

Kwotę niewykorzystaną lub nierozliczoną w terminie należy zwrócić w terminie do 30 dni od daty zakończenia Projektu 

na konto Fundacji Santander 89 1090 1056 0000 0001 1651 6298 w tytule wpłaty wpisując numer umowy.
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Najczęściej zadawane pytania

17. W jaki sposób będą oceniane projekty ?

Projekty, będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:

1) społeczna potrzeba realizacji projektu – 0-7 pkt

2) jasny i klarowny sposób prezentacji projektu – 0-3pkt

3) pomysłowość, oryginalność i innowacyjność projektu - 0-7 pkt

4) zaangażowanie uczniów w realizację projektu - 0-7 pkt

5) zaangażowanie innych podmiotów/grup w realizację projektu - 0-3 pkt

6) promocja projektu oraz ocena ryzyka - 0-3 pkt

18. Kto ocenia projekty? 

Projekty oceniają niezależni eksperci oraz Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatorów: 

UNICEF Polska, Fundacji Santander oraz przedstawiciele Santander Bank Polska.
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Najczęściej zadawane pytania
19. Jakie są definicje poszczególnych kryteriów oceny projektów:

 społeczna potrzeba realizacji projektu

z jakiego powodu dany projekt powinien zostać zrealizowany, na jakie potrzeby/zainteresowania uczniów/społeczności 

lokalnej odpowiada, jakie jest społeczne uzasadnienie organizacji projektu, w jaki sposób projekt wpłynie na 

odbiorców?

 jasny i klarowny sposób prezentacji projektu

logiczne, spójne i przejrzyste zaprezentowanie koncepcji projektu społecznego.

 pomysłowość, oryginalność i innowacyjność

nowatorski charakter projektu, to czy projekt wnosi nowe rozwiązania w ramach wybranego obszaru tematycznego, 

czy posiada elementy kreatywne, jak bardzo wyróżnia się spośród innych projektów. 

 zaangażowanie uczniów w realizację projektu

zaangażowanie uczniów z grup zadaniowych w przygotowanie i realizację projektu, uwzględnienie w jak największym 

stopniu zaangażowania młodzieży, dobranie środków realizacji działań adekwatnych do grupy wiekowej uczniów i ich 

możliwości sprawczych. 

 zaangażowanie innych grup/podmiotów w realizację projektu

uwzględnienie wśród grupy odbiorców projektu społecznego szerszej grupy (poza społecznością szkolną), np. grupy 

seniorów, dzieci cudzoziemskich, osób z niepełnosprawnością etc. Zaproszenie do udziału w projekcie różnych 

instytucji, np. bibliotek publicznych, ośrodków zdrowia, lokalnych firm, instytucji publicznych etc. 

 promocja projektu oraz ocena ryzyka

pomysły na rozpowszechnienie informacji o projekcie, jego promocję wśród potencjalnych odbiorców. Przygotowanie 

listy potencjalnych zagrożeń – elementów, które mogą stanowić wyzwanie/trudność w realizacji projektu.  12



Harmonogram konkursu grantowego 
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2 listopada 2020 – 15 stycznia 2021

Aplikacje o dofinansowanie projektów na stronie  

https://granty.fundacja.santander.pl/#/login

16 stycznia – 06 lutego 2021

ocena wniosków aplikacyjnych

08 lutego 2021
ogłoszenie wyników aplikacji o dofinansowanie projektów

08 lutego – 28 lutego 2021
podpisanie przez Fundację umów o przekazaniu darowizny z placówkami, które

uzyskały dofinansowanie

08 lutego – 08 czerwca 2021
realizacja projektów społecznych przez placówki, które uzyskały dofinansowanie

31 sierpnia 2021

termin rozliczenia się z darowizny otrzymanej w ramach projektu na stronie

aplikacji https://granty.fundacja.santander.pl/#/login

31 sierpnia 2021

termin złożenia raportu końcowego z realizacji projektu na stronie www.unicef.pl



Zapraszamy do

udziału 

w projekcie !
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