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P Y T A N I E 

Pracuję w sektorze naukowym. W mojej jednostce projekty są realizowane 

w głównej mierze dzięki dofinansowaniu unijnemu. Bardzo często 

spotykam się z terminem grant w kontekście pozyskiwania funduszy na 

wykonywanie badań. Co to dokładnie oznacza? Czy grant jest tym samym 

co dotacja unijna? 

Należy przede wszystkim podkreślić, że w polskim systemie prawnym 

nie występuje definicja grantu. Uznaje się, że grant jest formą dotacji 

celowej przeznaczonej na realizację konkretnego działania, a ponadto 

jest skierowany do innych podmiotów niż organy władzy publicznej oraz 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 Grantobiorcami, czyli podmiotami, które otrzymały 
dofinansowanie w formie dotacji celowej – grantu, są bardzo często jed-
nostki, które co prawda wykonują zadania publiczne lub działają w tej 
sferze, ale nie należą do sektora finansów publicznych. Ponadto grant jest 
bardzo często udzielany także przez inne podmioty, które nie są jednost-
kami publicznym, a działają w oparciu o wygrane przetargi na operatora 
takiego funduszu lub na podstawie odrębnych porozumień. 
Bardzo dobrym przykładem jest Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 
realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. Najpopularniejsze granty dotyczą dziedziny kultury, 
edukacji, sportu oraz prac badawczo-rozwojowych. 
Natomiast w przypadku stricte dotacji możemy mówić o dofinansowaniu 
pochodzącym z Unii Europejskiej różnego rodzaju celów – również typo-
wo komercyjnych. Oczywiście także są one przeznaczone na konkretny cel 
i oparte na umowie o dofinansowanie, która narzuca realizację projektu 
zgodnie z założonymi celami. 
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