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REGULAMIN KONKURSU NA MINI GRANTY 

I edycja 

organizowanego w ramach projektu Global Challenges Local Solutions, współfinansowanego ze środków 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, zgodnie z umową 

dotacji zawartą pomiędzy Fundacją Edukacja dla Demokracji oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

Założenia i cel konkursu 

1. Konkurs na mini granty (zwany dalej Konkursem) organizowany jest w ramach projektu 

Global Challenges Local Solutions (zwanego dalej Projektem) przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce (zwaną dalej ARFP). 

2. Projekt Global Challenges Local Solutions jest współfinansowany i realizowany w ramach 

programu RITA – Przemiany w regionie, do którego zasad odwołuje się poniższy regulamin. 

Projekt jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie  

z organizacją ukraińską Civil Society Organization "The Initiative Center to Support Social 

Action Ednannia". 

3. W ramach Konkursu wspierane będą działania ukierunkowane na rozwijanie współpracy 

polsko-ukraińskiej (np. zorganizowanie wspólnego forum, wizyt partnerów z Ukrainy lub 

innych działań wspierających rozwój powstającej na Ukrainie sieci organizacji). 

4. W ramach Konkursu planowane jest przyznanie kilku grantów o maksymalnej wysokości do 

2,5 tys. zł. 

5. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na granty wynosi 12 500 zł. 

6. W związku z pochodzeniem środków, z jakich finansowany jest program, nie będą 

finansowane jakiekolwiek działania związaną z: produkcją i sprzedażą broni i amunicji, 

świadczeniem usług zbrojeniowych, wspieraniem w jakiejkolwiek formie działań 

prowadzonych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do 

aktów przemocy lub terroryzmu, a także działania związane z aborcją lub świadczeniem usług 

aborcyjnych. 

Adresaci konkursu 

Konkurs jest adresowany do Ośrodków Działaj Lokalnie (zwanych dalej ODL). 

Tryb składania wniosków 

1. Zgłoszenia wniosków do Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.localsolutionsfund.org/ i przesłanie go 

na adres k.petryka@filantropia.org.pl. Zgłoszenia można dokonać tylko w formie 

elektronicznej.  

2. Każdy ODL może złożyć dowolną liczbę wniosków. 

http://www.localsolutionsfund.org/
mailto:k.petryka@filantropia.org.pl
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3. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Termin składania wniosków upływa 31 maja 

2017 r. 

Kryteria oceny wniosków 

1. W celu dokonania wyboru najlepszych wniosków i przyznania dotacji na ich realizację 

powołana zostanie Komisja Grantowa Konkursu składająca się z przedstawicieli Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ekspertów 

wyznaczonych przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

2. Ocena będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie osoby wyznaczone przez ARFP ocenią 

wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. W drugim etapie wnioski wraz z opinią 

ARFP zostaną przekazane drogą mailową do Komisji Grantowej z prośbą o wydanie opinii. 

Decyzja o przyznaniu mikro-grantów zostanie podjęta w toku dyskusji mailowej.  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Zarząd 

ARFP. 

2. ARFP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w okresie jego trwania.  

O ewentualnych zmianach w regulaminie Konkursu ARFP będzie informowała na bieżąco na 

stronie internetowej http://www.localsolutionsfund.org/. W przypadku, gdy uczestnicy 

Konkursu nie zgodzą się ze zmianami regulaminu, mają prawo wycofać zgłoszenie najpóźniej 

w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.  

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

ul. Marszałkowska 6/6 

00-590 Warszawa 

Tel. +48 22 622 01 22 

www.filantropia.org.pl 

http://localsolutionsfund.org 
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