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1. Dla kogo dedykowany jest projekt grantowy? 
Projekt grantowy „Minigranty dla Młodych Talentów” 2023 jest dedykowany młodzieży szkolnej w 

wieku 13-20 lat. Mogą aplikować osoby urodzone od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2010. 

2. Czy aplikować może Opiekun w imieniu osoby małoletniej? 
Opiekun nie może aplikować o grant w imieniu osoby małoletniej. 

Osoba niepełnoletnia może aplikować do programu, jeżeli uzyska zgodę Opiekuna Prawnego. 

 

3. Co to są cele zrównoważonego rozwoju? 
Cele zrównywanego rozwoju to  plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym 

potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla 

środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. 

Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań.  

Więcej informacji i opis znajduje się na stronie: http://www.un.org.pl/ 

 

4. Ile osób może liczyć projekt? 
Projekt może liczyć maksymalnie 3 autorów, wliczając Lidera Projektu 

5. O jaką maksymalną kwotę mogę wnioskować? 
Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 700,00 zł. Komisja oceniająca może 

przyznać kwotę niższą od wnioskowanej. 

http://www.un.org.pl/


6. Kto może podpisać umowę? 
Umowę podpisuje Lider Projektu lub inna osoba z zespołu. W przypadku osób niepełnoletnich 

umowę podpisuje również Opiekun Prawny. 

7. Co to są dokumenty księgowe? 
Do dokumentów księgowych zaliczamy: Faktury imienne lub inne dokumenty poświadczające zakup 

produktów. 

8. Na kogo mogą być wystawione dokumenty księgowe? 
Dokumenty księgowe rozliczane w grancie powinny być wystawione na osobę z którą podpisana jest 

umowa. Przyjmowane są również dokumenty wystawione na innego członka zespołu, opiekuna 

prawnego lub opiekuna naukowego wskazanego w umowie. 

9. Kiedy mogą być ponoszone wydatki rozliczane w grancie? 
Wydatki rozliczane w grancie mogą być ponoszone w terminie od 17 kwietnia do 31 października 

2023, niezależnie od daty wypłaty grantu. 

 


