Pytanie 1. Czy dozwolone jest wpisanie do budżetu projektu zakupu sprzętu fotograficznego o
wartości do 3 000,00 zł oraz czy możliwe są prace adaptacyjne w biurze (drobny remont o wartości
ok. 4 000,00 zł)?
Zgodnie z § 4 ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia V otwartego konkursu ofert, dotacja może być
przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w zakresie:
a. prewencji przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
b. prewencji stosowania przemocy, gróźb bezprawnych na tle przynależności wyznaniowej;
c. prewencji dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, w tym w stosunkach pracy, działalności
gospodarczej, edukacji i szkolnictwie wyższym;
d. przeciwdziałaniu naruszeniom wolności sumienia i religii, w tym ingerencjom władz publicznych w
zakresie ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania;
e. zapobieganiu naruszeniom praw rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania
moralnego i religijnego zgodnego ze swoimi przekonaniami;
f. prewencji nawoływania do nienawiści czy znieważania na tle wyznaniowym;
g. upowszechnianiu wiedzy z zakresu prześladowań chrześcijan w Polsce i na świecie;
h. kształtowaniu i propagowania postaw społecznych, obywatelskich, patriotycznych;
i. przeciwdziałaniu zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu
zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży;
j. przybliżaniu i upowszechnianiu zapisów prawa w celu edukowania w zakresie przeciwdziałania
przyczynom przestępczości w wyżej wskazanych obszarach;
k. przeciwdziałaniu ugruntowywaniu się stereotypów stanowiących pośrednią przyczynę
przestępczości w wyżej wskazanych obszarach.
Natomiast zadania mają być realizowane poprzez:
1)organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
2) finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami
osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganie przestępczości;
3) tworzenie, wzmacnianie i rozbudowa sieci pomocy ofiarom przestępstw, zapobieganiu
przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;

4) organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji, seminariów;
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Zgodnie z powyższym nie ma zamkniętego katalogu kosztów kwalifikowalnych. Podczas oceny
merytorycznej każdy wydatek podlega ocenie pod kątem jego kwalifikowalności, biorąc pod uwagę m.
in. charakter oferty, grupę docelową, zakres zadań oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty.

