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Wniosek o przyznanie grantu misji dyplomatycznej USA w Polsce 
Proszę wysłać na adres: grantspoland@state.gov 
 
Data złożenia wniosku: 
 

Wnioskodawca 
 
Nazwa organizacji w języku angielskim i polskim 
Adres, telefon, e-mail, adres strony internetowej, numery DUNS i NCAGE, potwierdzenie 
SAM  
Imię i nazwisko oraz stanowisko koordynatora (koordynatorów) projektu i dyrektora/prezesa 
organizacji (proszę załączyć życiorysy) 
 

Informacje o organizacji 

A. Kiedy organizacja powstała? Jakie są główne cele organizacji? Jaki jest status prawny 
organizacji?  
B. Kto jest głównym beneficjentem działań podejmowanych przez organizację?  
C. Ilu pracowników w pełnym oraz niepełnym wymiarze godzin, a także ilu wolontariuszy 
pracuje w organizacji? 
D. Proszę krótko opisać obecne działania i/lub programy realizowane przez organizację. 
E. Proszę wymienić wszystkie rodzaje wsparcia finansowego uzyskanego do tej pory od 
rządu amerykańskiego (kwota, rok przyznania grantu, nazwa instytucji przyznającej grant, np. 
USAID). 
 

Uzasadnienie i opis projektu 
 
1. Tytuł projektu 
2. Termin i miejsce realizacji projektu 
3. Proszę opisać działania podejmowane w ramach projektu  
4. Kim są beneficjenci projektu i jak zostaną wybrani (liczba osób, pochodzenie)? Jaki jest 
szacowany koszt od uczestnika? 
 
5. Jakie są długoterminowe cele projektu? Jaki będzie trwały wpływ tego projekty, czy będzie 
kontynuowany po wygaśnięciu grantu? 
6. Uzasadnienie projektu. Dlaczego ten projekt jest potrzebny teraz? Jakich problemów 
dotyczy? Dlaczego rząd amerykański powinien ten projekt poprzeć? 
6. Harmonogram działań w ramach projektu 
7. Inne źródła wsparcia dla tego projektu (w tym wsparcie w naturze) 
8. Inne organizacje, do których złożono wnioski o finansowanie tego projektu i status wniosku  
9. Wnioskowana kwota (w USD) 
 

Budżet projektu 
 
Przy przygotowywaniu budżetu proszę korzystać z poniższego wzoru: 
 

Pozycja Jedno
stka 

Liczba 
jednostek 

Koszt 
jednostki 

Suma 
częściow
a 

Źródła finansowania 

     Ambasada Wkład 
własny 

Inni 
sponsorzy 

 
Uwaga: 

-Instytucje ubiegające się o przyznanie pomocy, zobowiązane są uzyskać numer 
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DUNS (Dun & Bradstreet – D&B) przed zakwalifikowaniem się do otrzymania pomocy. 
http://www.dnb.com.pl/ODNB.aspx?id=DUNS 
Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów uzyskania DUNS w związku ze złożeniem 
wniosku o grant od rządu amerykańskiego. Wszelkie dodatkowe usługi oferowane w trakcie 
procesu rejestracji nie są konieczne i wnioskodawca nie jest zobowiązany rejestrować się na 
nie. 
 

**WAŻNE** Przed kliknięciem „złóż wniosek” (“Submit Your Request”) na dole strony, proszę 
zrobić zrzut ekranu wypełnionego formularza. Przy rejestrowaniu organizacji w System for 
Award Management (www.SAM.gov),  informacje o organizacji muszą być wpisane w 
dokładnie taki sam sposób jak na stronie Dun and Bradstreet, w innym wypadku Sam.gov nie 
przyjmie rejestracji. 

 

-Organizacja wnioskująca musi uzyskać Natowski Kod Podmiotu Gospodarki 

Narodowej – NATO Commercial and Governmental Entity Code 

(NCAGE). Wnioskodawcy powinni odwiedzić następującą stronę i poprosić o nadanie kodu 
NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx 
 

- Po uzyskaniu numeru DUNS i kodu NCAGE, wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są 

również dokonać rejestracji w systemie SAM (System for Award Management) przed 

uzyskaniem grantu od Departamentu Stanu: www.sam.gov 
 
WAŹNE: 
Przed ubieganiem się o DUNS i NCAGE proszę się upewnić, że informacje o 
organizacji/podmiocie (nazwa, adres) są identyczne w KRS i REGON. 
 

http://www.dnb.com.pl/ODNB.aspx?id=DUNS
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
http://www.sam.gov/

