
Komendant Hufca ZHP Toruń ogłasza: 
otwarty konkurs ofert na wykonanie inicjatyw jednostek organizacyjnych 

Hufca ZHP Toruń 

Przedmiot konkursu: Wsparcie realizacji inicjatyw w roku 2019 w zakresie związanym                
z działalnością odpłatną i nieodpłatną Związku Harcerstwa Polskiego

Rodzaj i formy realizacji zadań: Inicjatywy mogą być realizowane między innymi poprzez: 
akcje charytatywne, zbiórki tematyczne, wydarzenia organizowane ze szkołą lub innym 
podmiotem, festyny, turnieje, gry terenowe itp. Konkurs nie obejmuje inicjatyw w formie 
szkoleń, kursów, biwaków, obozów oraz udział w rajdach, złazach itp.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw w roku 2019 wynosi 3 000 zł.

Wysokość dofinansowania jednej inicjatywy: od 100 do 500 zł.

Termin realizacji inicjatyw: 04.03. – 31.12.2019 r.

Kwalifikowane koszty: materiały programowe, wyżywienie, atrakcje programowe, drobne 
nagrody, wynajem sprzętu, transport.

Ofertę może złożyć każda podstawowa jednostka organizacyjna Hufca ZHP Toruń – szczep 
harcerski, gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza, 
wielopoziomowa oraz krąg instruktorski.

Zasady przyznawania dofinansowania na realizację inicjatywy.
Komendant Hufca przyznaje dofinansowanie na realizację zadań wyłonionych w konkursie 
w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie. 
Oferty są oceniane przez członków komendy hufca.
Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim 
przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego 
zadania lub rezygnacji z jego realizacji. 

Komendant Hufca ZHP Toruń może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
przyznania dofinansowania, w przypadku gdy okaże się, że: jednostka nie ma na bieżąco 
opłaconych składek członkowskich lub zalega z wymaganymi dokumentami.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: zadania o charakterze inwestycyjnym ani na 
zakup środków trwałych;  projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie 
lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania, nie 
gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.   
Jednostka nie musi wykazywać wkładu własnego, cały koszt może zostać pokryty z 
dofinansowania.

Tryb i termin składania wniosków:
Szef jednostki (drużynowy, komendant szczepu, przewodniczący kręgu) składa podpisaną 
ofertę na odpowiednim wzorze w terminie do 25.02.2019 r. 
Ogłoszenie wyników: 04.03.2019 r.


