
UCHWAŁA NR XXXIII/188/09  

RADY GMINY DOMASZOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr. 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 

poz.1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 5, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 

1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 

z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209,poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) Rada Gminy 

Domaszowice uchwala: 

§ 1. „Program Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, zwany dalej programem, który ma na celu: 

1. Rozwijania aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  

2. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia współodpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.  

3. Zwiększenie efektywności realizowanych zadań publicznych.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)  

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Domaszowice  

3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domaszowice  

4. Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy.  

5. Innych podmiotach – należy przez to rozumieć inne podmioty w rozumieniu art. 3, ust. 3 ustawy.  

§ 3. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Działalnością pożytku publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie.  

§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na zasadach: 

1. Suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi kształtowane 

będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.  

2. Partnerstwa, co oznacza że Gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym udział w rozeznawaniu 

i definiowaniu problemów mieszkańców gminy i sugerowaniu zakresu współpracy  

3. Pomocniczości, co oznacza że Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych, organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom – a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, 

oszczędny i terminowy.  

4. Efektywności, co oznacza że Gmina i organizacje określone w programie będą wspólnie dążyć do osiągnięcia 

jak najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych.  

5. Uczciwej konkurencji i jawności co oznacza że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach 

i planowanych efektach współpracy a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie na współpracę z nimi 

a organizacje udostępnią m.in. dane dotyczące swoich struktur organizacyjnych, sposobu funkcjonowania, rezultatów 

prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.  

§ 5. Współpraca Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2010, 

obejmować w szczególności będzie zadania związane z: 

1. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu poprzez: 

2. Organizowaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych problemami 

bezrobocia i wykluczeniem społecznym oraz realizacją programów służących aktywizacji i integracji społecznej ludzi 

w podeszłym wieku.  

3. Ochroną zdrowia i profilaktyką chorób społecznych w tym profilaktyką choroby alkoholowej.  

4. Rozwijaniem działalności kulturalnej i nawiązywaniem kontaktów partnerskich z innymi społecznościami 

lokalnymi.  

5. Zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.  

6. Ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji.  

§ 6. W ramach programu organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania ze sfery 

pożytku publicznego mogą korzystać z dotacji budżetu Gminy stanowiących: 

1. Dofinansowanie realizowanych przez organizacje i inne podmioty zadań zgodnych z ustawowymi celami 

i kierunkami działania Gminy.  

2. Sfinansowanie kosztów powierzonych im do realizacji zadań Gminy.  

§ 7. Wójt Gminy podejmuje decyzje dotyczące udzielania organizacjom pozarządowym i innych podmiotów 

wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zgodność zgłoszonego projektu z celami przyjętymi przez Gminę Domaszowice oraz zadaniami priorytetowymi 

określonymi w § 5.  

2. Korzyści jakie mieszkańcy gminy osiągną w przypadku realizacji programu przez daną organizację.  

3. Poprawność przygotowanej kalkulacji kosztów przedsięwzięcia.  

4. Stopień zaangażowania środków własnych (wkład pracy własnej, inne źródła finansowania).  

5. Doświadczenie organizacji oraz skuteczności jej działania.  

6. Jakość dotychczasowej współpracy.  

§ 8. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami może odbywać się również poprzez:

1. Wzajemne informowanie się o planowanych i podejmowanych działaniach.  

2. Opracowywanie koncepcji i programów.  

3. Koordynowanie podejmowanych działań.  

4. Kształtowanie odpowiednio do zakresów działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

5. Udzielanie pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 

z innych źródeł niż środki budżetu gminy poprzez: 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych

- organizację i uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych i wojewódzkich imprezach sportowych

- pomoc w utrzymywaniu gminnych obiektów sportowo rekreacyjnych.

a) przekazywanie informacji o potencjalnych źródłach finansowania,

b) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,

c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,

d) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania.
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UCHWAŁA NR XXXIII/188/09  

RADY GMINY DOMASZOWICE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr. 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 

poz.1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 5, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 

1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 

z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209,poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) Rada Gminy 

Domaszowice uchwala: 

§ 1. „Program Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, zwany dalej programem, który ma na celu: 

1. Rozwijania aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  

2. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia współodpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.  

3. Zwiększenie efektywności realizowanych zadań publicznych.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)  

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Domaszowice  

3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domaszowice  

4. Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy.  

5. Innych podmiotach – należy przez to rozumieć inne podmioty w rozumieniu art. 3, ust. 3 ustawy.  

§ 3. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Działalnością pożytku publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie.  

§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na zasadach: 

1. Suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi kształtowane 

będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.  

2. Partnerstwa, co oznacza że Gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym udział w rozeznawaniu 

i definiowaniu problemów mieszkańców gminy i sugerowaniu zakresu współpracy  

3. Pomocniczości, co oznacza że Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych, organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom – a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, 

oszczędny i terminowy.  

4. Efektywności, co oznacza że Gmina i organizacje określone w programie będą wspólnie dążyć do osiągnięcia 

jak najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych.  

5. Uczciwej konkurencji i jawności co oznacza że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach 

i planowanych efektach współpracy a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie na współpracę z nimi 

a organizacje udostępnią m.in. dane dotyczące swoich struktur organizacyjnych, sposobu funkcjonowania, rezultatów 

prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.  

§ 5. Współpraca Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2010, 

obejmować w szczególności będzie zadania związane z: 

1. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu poprzez: 

2. Organizowaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych problemami 

bezrobocia i wykluczeniem społecznym oraz realizacją programów służących aktywizacji i integracji społecznej ludzi 

w podeszłym wieku.  

3. Ochroną zdrowia i profilaktyką chorób społecznych w tym profilaktyką choroby alkoholowej.  

4. Rozwijaniem działalności kulturalnej i nawiązywaniem kontaktów partnerskich z innymi społecznościami 

lokalnymi.  

5. Zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.  

6. Ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji.  

§ 6. W ramach programu organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania ze sfery 

pożytku publicznego mogą korzystać z dotacji budżetu Gminy stanowiących: 

1. Dofinansowanie realizowanych przez organizacje i inne podmioty zadań zgodnych z ustawowymi celami 

i kierunkami działania Gminy.  

2. Sfinansowanie kosztów powierzonych im do realizacji zadań Gminy.  

§ 7. Wójt Gminy podejmuje decyzje dotyczące udzielania organizacjom pozarządowym i innych podmiotów 

wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zgodność zgłoszonego projektu z celami przyjętymi przez Gminę Domaszowice oraz zadaniami priorytetowymi 

określonymi w § 5.  

2. Korzyści jakie mieszkańcy gminy osiągną w przypadku realizacji programu przez daną organizację.  

3. Poprawność przygotowanej kalkulacji kosztów przedsięwzięcia.  

4. Stopień zaangażowania środków własnych (wkład pracy własnej, inne źródła finansowania).  

5. Doświadczenie organizacji oraz skuteczności jej działania.  

6. Jakość dotychczasowej współpracy.  

§ 8. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami może odbywać się również poprzez:

1. Wzajemne informowanie się o planowanych i podejmowanych działaniach.  

2. Opracowywanie koncepcji i programów.  

3. Koordynowanie podejmowanych działań.  

4. Kształtowanie odpowiednio do zakresów działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

5. Udzielanie pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 

z innych źródeł niż środki budżetu gminy poprzez: 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych

- organizację i uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych i wojewódzkich imprezach sportowych

- pomoc w utrzymywaniu gminnych obiektów sportowo rekreacyjnych.

a) przekazywanie informacji o potencjalnych źródłach finansowania,

b) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,

c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,

d) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania.
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o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr. 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 

poz.1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 5, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 

1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 

z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209,poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) Rada Gminy 

Domaszowice uchwala: 

§ 1. „Program Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, zwany dalej programem, który ma na celu: 

1. Rozwijania aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  

2. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia współodpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.  

3. Zwiększenie efektywności realizowanych zadań publicznych.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)  

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Domaszowice  

3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domaszowice  

4. Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy.  

5. Innych podmiotach – należy przez to rozumieć inne podmioty w rozumieniu art. 3, ust. 3 ustawy.  

§ 3. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Działalnością pożytku publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie.  

§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na zasadach: 

1. Suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi kształtowane 

będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.  

2. Partnerstwa, co oznacza że Gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym udział w rozeznawaniu 

i definiowaniu problemów mieszkańców gminy i sugerowaniu zakresu współpracy  

3. Pomocniczości, co oznacza że Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych, organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom – a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, 

oszczędny i terminowy.  

4. Efektywności, co oznacza że Gmina i organizacje określone w programie będą wspólnie dążyć do osiągnięcia 

jak najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych.  

5. Uczciwej konkurencji i jawności co oznacza że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach 

i planowanych efektach współpracy a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie na współpracę z nimi 

a organizacje udostępnią m.in. dane dotyczące swoich struktur organizacyjnych, sposobu funkcjonowania, rezultatów 

prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.  

§ 5. Współpraca Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2010, 

obejmować w szczególności będzie zadania związane z: 

1. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu poprzez: 

2. Organizowaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych problemami 

bezrobocia i wykluczeniem społecznym oraz realizacją programów służących aktywizacji i integracji społecznej ludzi 

w podeszłym wieku.  

3. Ochroną zdrowia i profilaktyką chorób społecznych w tym profilaktyką choroby alkoholowej.  

4. Rozwijaniem działalności kulturalnej i nawiązywaniem kontaktów partnerskich z innymi społecznościami 

lokalnymi.  

5. Zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.  

6. Ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji.  

§ 6. W ramach programu organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania ze sfery 

pożytku publicznego mogą korzystać z dotacji budżetu Gminy stanowiących: 

1. Dofinansowanie realizowanych przez organizacje i inne podmioty zadań zgodnych z ustawowymi celami 

i kierunkami działania Gminy.  

2. Sfinansowanie kosztów powierzonych im do realizacji zadań Gminy.  

§ 7. Wójt Gminy podejmuje decyzje dotyczące udzielania organizacjom pozarządowym i innych podmiotów 

wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zgodność zgłoszonego projektu z celami przyjętymi przez Gminę Domaszowice oraz zadaniami priorytetowymi 

określonymi w § 5.  

2. Korzyści jakie mieszkańcy gminy osiągną w przypadku realizacji programu przez daną organizację.  

3. Poprawność przygotowanej kalkulacji kosztów przedsięwzięcia.  

4. Stopień zaangażowania środków własnych (wkład pracy własnej, inne źródła finansowania).  

5. Doświadczenie organizacji oraz skuteczności jej działania.  

6. Jakość dotychczasowej współpracy.  

§ 8. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami może odbywać się również poprzez:

1. Wzajemne informowanie się o planowanych i podejmowanych działaniach.  

2. Opracowywanie koncepcji i programów.  

3. Koordynowanie podejmowanych działań.  

4. Kształtowanie odpowiednio do zakresów działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

5. Udzielanie pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 

z innych źródeł niż środki budżetu gminy poprzez: 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych

- organizację i uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych i wojewódzkich imprezach sportowych

- pomoc w utrzymywaniu gminnych obiektów sportowo rekreacyjnych.

a) przekazywanie informacji o potencjalnych źródłach finansowania,

b) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,

c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,

d) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania.
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