
 Wstęp

 Chciałbyś, żeby w Twoim mieście powstał nowy plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa lub wybieg dla psów? Najprostszą drogą do 
zrealizowania tego celu jest pozyskanie dofinansowania, co jest częstym 
zabiegiem przy tego typu inicjatywach. Istnieje kilka różnych programów, 
w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.

Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 
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wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
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 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
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Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 
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w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 
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poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



 Wstęp

 Chciałbyś, żeby w Twoim mieście powstał nowy plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa lub wybieg dla psów? Najprostszą drogą do 
zrealizowania tego celu jest pozyskanie dofinansowania, co jest częstym 
zabiegiem przy tego typu inicjatywach. Istnieje kilka różnych programów, 
w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



 Wstęp

 Chciałbyś, żeby w Twoim mieście powstał nowy plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa lub wybieg dla psów? Najprostszą drogą do 
zrealizowania tego celu jest pozyskanie dofinansowania, co jest częstym 
zabiegiem przy tego typu inicjatywach. Istnieje kilka różnych programów, 
w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



 Wstęp

 Chciałbyś, żeby w Twoim mieście powstał nowy plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa lub wybieg dla psów? Najprostszą drogą do 
zrealizowania tego celu jest pozyskanie dofinansowania, co jest częstym 
zabiegiem przy tego typu inicjatywach. Istnieje kilka różnych programów, 
w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



 Wstęp

 Chciałbyś, żeby w Twoim mieście powstał nowy plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa lub wybieg dla psów? Najprostszą drogą do 
zrealizowania tego celu jest pozyskanie dofinansowania, co jest częstym 
zabiegiem przy tego typu inicjatywach. Istnieje kilka różnych programów, 
w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.

Dofinansowania 2019 - place zabaw, siłownie, psie wybiegi    9

Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



 Wstęp

 Chciałbyś, żeby w Twoim mieście powstał nowy plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa lub wybieg dla psów? Najprostszą drogą do 
zrealizowania tego celu jest pozyskanie dofinansowania, co jest częstym 
zabiegiem przy tego typu inicjatywach. Istnieje kilka różnych programów, 
w ramach których możesz starać się o wsparcie finansowe. Niniejszy 
poradnik przeprowadzi Cię przez kilka z nich, dostarczając niezbędnych 
informacji, dzięki którym dowiesz się jakie działania należy wykonać, aby 
zrealizować swój cel.
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Budżet Obywatelski 

 Jednym z najpopularniejszych programów jest Budżet Obywatelski, 
w ramach którego część pieniędzy przeznaczonych na rozwój danej 
miejscowości zostaje zagospodarowana zgodnie z głosowaniem obywa-
teli.
 
Aby zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, należy wykonać 
określone zadania zgodnie z wymogami. Jednym z nich jest lokalizacja. 
Jeśli na tym etapie popełnimy błąd - nasz wniosek może zostać odrzuco-
ny. Może zdarzyć się to jeśli działka, którą wybierzemy pod realizację 
przyszłej inwestycji nie jest własnością gminy oraz gdy nie zachowamy 
odpowiednich odległości – jest to ważne zwłaszcza w przypadku budowy 
placu zabaw. Kiedy znajdziemy już idealną lokalizację, należu przgotować 
koncepcję terenu rekreacyjnego, której bazą będzie mapa lub szkic z 
wymiarami. 

 
Warto pamiętać, że pula przeznaczona na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego różni się w zależności od miasta. Przygotowując 
kosztorys projektu powinniśmy pamiętać, aby całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia nie przekroczyła przewidzianej puli środków. Starając się 
o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego nie możemy zapomnieć o 
zapoznaniu się ze wszystkimi terminami podanymi w regulaminie. Naj-
ważniejszym z nich będzie termin złożenia wniosku wraz z całą niezbęd-
ną dokumentacją. 

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego mają na celu polepszyć 
jakość życia mieszkańców danego obszaru. Zatem możliwości jest wiele - 
wszystko zależy od potrzeb oraz pomysłów. Jednymi z najczęściej reali-
zowanych inwestycji są tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, siłow-
nie plenerowe oraz tereny z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego możemy postarać się również o 
budowę wybiegu dla psów. 
 
 Budżet Obywatelski wydaje się być najbardziej znanym sposobem 
na pozyskanie środków do budowy placu zabaw czy psiego wybiegu, 
jednak istnieją też inne programy, które również warto zaprezentować.

Fundusz Sołecki 

 Fundusz Sołecki forma finansowania w gminach. Środki wyodręb-
nione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom, mają służyć 
mieszkańcom i być inwestowane zgodnie z ich preferencjami w celu 
poprawy warunków życia. W ramach Funduszu Sołeckiego można uzy-
skać zwrot części poniesionych wydatków z budżetu państwa w wysoko-
ści 20, 30 lub 40%, w zależności od sytuacji finansowej danej gminy - te 
najbiedniejsze otrzymują najwyższe zwroty.
 

 Istotne jest, aby zgłaszane przez sołectwa działania zawierały się 
w ramach zadań własnych gminy oraz były zgodne ze strategią jej roz-
woju. W razie potrzeby środki te można przeznaczyć również na wydatki 
związane z usunięciem skutków klęsk żywiołowych.

Uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku przez sołectwo do 
wójta gminy (czy też burmistrza bądź prezydenta miasta). Decyzje odno-
śnie konkretnych przedsięwzięć podejmuje zebranie wiejskie, czyli miesz-
kańcy danego sołectwa. 
 
 Zgodnie z ustawowym terminem, wniosek należy złożyć do 30 
września w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy, aby 
wójt uwzględnił planowane działania w projekcie budżetu gminy.  Wnio-
sek ma zawierać informacje o planowanych przedsięwzięciach w ramach 
środków wyznaczonych dla sołectwa na jego obszarze z uwzględnieniem 
kosztów oraz uzasadnieniem działań.

 Do wniosku kierowanym przez sołectwo do wójta ma być dołączo-
na podjęta uchwała zebrania wiejskiego, lista obecności i protokół z 
zebrania. Po złożeniu wniosku, wójt może go odrzucić w ciągu 7 dni, 
jeżeli nie spełni wszystkich warunków. W takiej sytuacji poinformuje on 
sołtysa, który może w ciągu następnych 7 dni podtrzymać wniosek, 
poprzez skierowanie go do rady gminy, za pośrednictwem wójta. 

 Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy 
mogą zgłosić projekt placu zabaw, siłowni plenerowej bądź wybiegu dla 
psów.

Senior+

 Kolejny program, Senior+, powstał aby umożliwić osobom star-
szym aktywny udział w życiu społecznym na wielu różnych płaszczy-
znach. W ramach programu istniejące już placówki “Dzienne Domy” oraz 
Kluby “Senior+” mogą otrzymać dofinansowanie na działalność zwiększa-

jącą aktywność seniorów w życiu społecznym. 
 
 Zainteresowani seniorzy mogą otrzymać wsparcie w zakresie 
usług socjalnych, edukacji, aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej oraz 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w wyżej wymienionych 
placówkach. 
 
 W ramach tego programu można starać się o zbudowanie siłowni 
zewnętrznej, przy wspomnianej placówce Senior+.

 O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy, powiaty, województwa), które zawarły rozbudowę infra-
struktury dla seniorów w swojej strategii rozwoju pomocy społecznej. 
Program Senior+ jest projektem wieloletnim, aktualna edycja obowiązuje 
w latach 2015 - 2020.

 Informacje dotyczące formalności związanych z wzięciem udziału 
w programie znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.projektyseniorplus.pl/wniosek.html

Maluch+

 Bliźniaczym programem do wyżej omówionego jest Maluch+, 
który, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do najmłodszych oby-
wateli.  Założeniem Maluch+ jest finansowanie działań wpływających na 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 Program ma przyczynić się do rozszerzenia dostępności finanso-
wej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u 
dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci w wieku do 3 lat (lub 4 w 
przypadku gdy jest niemożliwe bądź utrudnione zapewnienie dziecku 
wychowania przedszkolnego). Ma on służyć wszystkim dzieciom, także 
tym niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej opieki. 

 Większa dostępność miejsc opieki dla dzieci to główny cel progra-
mu, ale nie jedyny. Ma on także wpływać na poprawę funkcjonowania 
instytucji opieki, oferować dzieciom miejsce opieki do czasu, gdy wystar-
czająco rozwiną umiejętności potrzebne podczas edukacji przedszkolnej 
oraz stwarzać szanse do podjęcia aktywności zawodowej dla rodziców i 
opiekunów.

O dofinansowanie projektów mogą starać się jednostki samorządu tery-
torialnego (gminy, powiatu, województwa), osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 
współpracujące z uczelniami podmioty). Dzięki programowi można uzy-
skać dofinansowanie na budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego 
przy danej instytucji opieki. 

 Źródłem finansowania jest budżet państwa oraz Fundusz Pracy.
Informacje o niezbędnych dokumentach oraz kolejnych krokach, które 
należy podjąć w celu zgłoszenia projektu, znajdują się na stronie 
www.projektymaluchplus.pl/wnioski.html 

Otwarte Strefy Aktywności

 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. W 
ramach OSA przewidywane jest dofinansowanie na budowę ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych stref przeznaczonych do aktywności fizycznej i 
odpoczynku.

 Obiekty przeznaczone są głównie do podniesienia aktywności 
fizycznej mieszkańców, ale także do zwiększenia estetyki przestrzeni 
publicznej oraz umożliwienia międzypokoleniowej integracji społecznej.

 Duże znaczenie ma to, że projekty nie muszą ograniczać się tylko 
do wymogów programu, określonych jako minimalne. W zasadzie powin-
ny one wykraczać poza wskazane minimum i mieć wielofunkcyjny cha-
rakter. Dobrym rozwiązaniem jest wnioskowanie o budowę nowych 
obiektów obok tych, które już istnieją, w celu poszerzenia dostępnych 
atrakcji i ilości urządzeń czy miejsca. 

 Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu) oraz podmiotów posiadających osobowość prawną 
(fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia). 

Wsparcie specjalistów COMES

 Niezależnie od tego, w ramach jakiego programu zechcą Państwo 
złożyć projekt budowy terenu rekreacyjnego, COMES oferuje pomoc w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. 

 Pomożemy w wyborze odpowiedniego wyposażenia, doradzimy w 
kwestii nawierzchni oraz przygotujemy dla Państwa wizualizację projektu 
i kosztorys. Nasi specjaliści zadbają o dokładne przygotowanie projektu 
na każdym etapie. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl
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Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



comes.pl wszystko na temat naszej firmy i naszych realizacji na terenie 
całej Polski 

placezabaw.comes.pl sprawdź nasze wyposażenie placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych oraz urządzeń sprawnościowych do street workout
 
architekci.comes.pl porady naszych specjalistów na temat projektowania 
placów zabaw oraz zasad bezpieczeństwa dla dzieci na placu zabaw

www.silownierekreacyjne.pl Szeroki asortyment urządzeń na siłownie 
plenerowe - urządzenia montowane na słupach lub pylonach, 
wolnostojące oraz urządzenia sportowe m.in. brami do piłki nożnej i 
kosze do koszykówki 

Dowiedz się więcej 
o naszej firmie


