
 

 

TO WARTO WIEDZIEĆ O NASZYM KONKURSIE GRANTOWYM 

Co to znaczy: projekty infrastrukturalne? 

W tej edy ji Ko kursu Gra towego zde ydowaliś y się skupić właś ie a projekta h 
i frastruktural y h. A wię  tylko takie ają sza sę uzyskać dofi a sowa ie. Projekt 
infrastrukturalny to taki, w którym istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie 

jej określo y h, właś ie trwały h e h fu k jo al y h. Czyli uduje y, urządzamy, 

remontujemy, konstruujemy, instalujemy, odnawiamy itd. Pozostaje namacalny dowód naszej 

pra y, który usi tęt ić ży ie  i przy osić efekty społe z e. 

Dlaczego projekty infrastrukturalne? 

Odpowiedź jest prosta: o ardziej iż okolwiek i ego zo owiązują as do działa ia. Jeśli się 
orga izuje p. prelek ję zy szkole ie, to po jego zakoń ze iu aj zęś iej, ślad po ty  
wydarze iu ie pozostaje. To prawda, teorety z ie oż a z adać, jak z ie ił świado ość ludzi, 
ale wszys y wiedzą, że to szale ie trud e, prakty z ie iewyko al e. Nato iast, gdy się p. 
urządzi świetli ę dla dzie i, to o a jest i ędzie. Przy zy  to od as zależy, o ędzie się w iej 
działo i w jaki  stop iu wpły ie to a ży ie lokal ej społe z oś i. Tu jak się powiedziało „a” to 
trzeba powiedzieć też „ ”. Waż e że y to „ ” ie yło ostat ią wypowiedzia ą literą. 

Dlaczego 25 tys. zł, a ie wię ej? 

A to drodzy Państwo ało? Nieko ie z ie, gdy a się wokół ludzi hęt y h do 
ezi teresow ego zaa gażowa ia. Wię ej – zdaje y so ie sprawę, że projekty infrastrukturalne 

są ardziej kosztow e iż i e, ale dlatego właś ie w aszy  Ko kursie Gra towy  pro owa e 
jest posiada ie wielu part erów przedsięwzię ia. To zresztą logi z e: woli y wesprzeć projekt 
prowadzo y przez sz zegól ie przedsię ior zą orga iza ję, o to gwara tuje, że i westy ja 

ędzie iała wielu zo owiąza y h do troski o ią oj ów. 

Dla zego tak zależy a  a efekcie społe z ym? 

To wydarzyło się aprawdę… W pew y  ko kursie gra towy  pew a fu da ja starała się o 
pie iądze a orga iza ję świetli  dla dzie i, które ie ogły li zyć a wystar zają ą opiekę w 
do u. Fu da ja zapyta a o to, o jest głów y  ele  projektu odpowiedziała, że 
zorga izowa ie trze h świetli . I ie dostała pie iędzy. Cze u? Bo to ył el zysto opera yj y, 
fizycz y. Orga izatorzy o zekiwali i ego sfor ułowa ia elów głów y h, p. takiego, że w 
wy iku realiza ji projektu w okoli z ej szkole zwiększy się o tyle i tyle li z a dzie i zdają y h do 

astęp ej klasy. W iosek? Projekt i frastruktural y powi ie  ge erować efekty społe z e. 
I a zej jest ieefektyw y. Dziś w wielu kraja h, gdy uduje się p. pla  za aw to yśli się także o 
i tegra ji rodzi ów. Skoń ze ie aszego projektu ko kluzją: „ hodzi o to, y ludzie korzystali” 
stanowczo nie wystarczy.  

 


