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REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE 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 

 

I. Założenia i cel konkursu 

1. Konkurs na małe 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 projekty bazujące na doświadczeniach Programu 

„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz funkcjonującej w Programie sieci Ośrodków 

Działaj Lokalnie (zwanych dalej ODL).  

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

16 tys. zł na projekty trwające pięć miesięcy, które zostaną zrealizowane w okresie  

od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

5. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na granty wynosi 48 tys. zł. 

 

II. Adresaci konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do maks. 10 partnerstw polsko-ukraińskich, które zawiążą się  

w Projekcie, składających się z dwóch lub więcej partnerów: 

a. Ośrodka Działaj Lokalnie. 

b. Organizacji z Ukrainy. 

2. Lista ODL biorących udział na tym etapie Projektu i uprawnionych do udziału w I edycji 

Konkursu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Lista organizacji z Ukrainy uprawnionych do udziału w I edycji Konkursu znajduje się  

w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
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III. Zasady partnerstwa  

1. Liderem Projektu, tj. organizacją składającą wniosek w konkursie, może być jedynie Ośrodek 
Działaj Lokalnie. 

2. W każdym wniosku składanym w konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej 
jednego partnera z Ukrainy.  

3. Współpraca z partnerem powinna obejmować planowanie, administrowanie projektem, 
ewaluację oraz aktywne współdziałanie w realizacji projektu. 

4. We wniosku projektowym powinny być wskazane rola i obowiązki partnera w planowanych 
działaniach a w budżecie powinny być uwzględnione koszty po stronie partnera, w tym 
koszty zarządzania dot. partnera. 

5. Dodatkowo, jeśli ma to uzasadnienie merytoryczne, partnerami mogą być organizacje lub 
instytucje z Polski lub innych krajów. 

 

IV. Wymogi merytoryczne dot. wniosków 

1. Celem projektów jest promowanie na terenie Ukrainy lokalnej filantropii i wartości będących 
podstawą dobra wspólnego, a także wzmocnienie pozycji ukraińskich organizacji 
pozarządowych w społecznościach lokalnych.  

2. Projekty mają również służyć promowaniu Programu „Działaj Lokalnie” na Ukrainie . 

3. Projekt powinien odpowiadać lokalnym potrzebom adresatów oraz uwzględniać 
uwarunkowania ich kraju. 

4. Projekt nie może być adresowany wyłącznie do odbiorców z Polski ani dotyczyć wyłącznie 
lub głównie odbiorców z krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Projekt nie może być kierowany wyłącznie do Polonii i Polaków mieszkających w Ukrainie. 

6. Wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie projektów stanowiących kolejny etap 
wcześniej realizowanego przedsięwzięcia powinni we wniosku przedstawić dotychczasowe 
osiągnięcia i postępy.  

7. W przypadku, gdy poprzedni etap działania jest finansowany w ramach programu RITA,  
o finansowanie dalszych działań można się ubiegać po zakończeniu poprzedniego projektu 
i złożeniu stosownych sprawozdań. 

 

V. Tryb składania wniosków 

1. Zgłoszenia wniosków do Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego do pobrania na stronie http://www.localsolutionsfund.org  

i przesłanie go na adres k.petryka@filantropia.org.pl. Zgłoszenia można dokonać tylko  

w formie elektronicznej.  

2. Każde Partnerstwo może złożyć jeden wniosek.  

3. Termin składania wniosków upływa 10 grudnia 2016 r. 

 

http://www.localsolutionsfund.org/
mailto:k.petryka@filantropia.org.pl
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VI. 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. W ramach oceny Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:   

a. Wykorzystywanie doświadczeń Programu „Działaj Lokalnie” (konkursy grantowe, 

promowanie filantropii, stypendia, lokalne kampanie fundraisingowe itp.) 

b. Adekwatność planowanych działań do opisanych we wniosku potrzeb organizacji 

ukraińskich; 

c. Dobór i kompetencje partnerów oraz ich realny udział w planowaniu, realizacji oraz 

ewaluacji projektu; 

d. Skuteczność proponowanych instrumentów rozwijających filantropię lokalną; 

e. Możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań przez inne organizacje 

ukraińskie i ODL; 

f. Realność i potencjalna skuteczność zaplanowanych działań; 

g. Gospodarne, rzetelne i przejrzyste opracowanie budżetu projektu. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania środków w wysokości mniejszej, niż wnioskowana 

kwota. 

4. Decyzje Komisji Grantowej są nieodwołalne. 

5.  Z wnioskodawcami, którzy otrzymają rekomendację do dofinansowania projektu, zostanie 

podpisana umowa. Realizator projektu będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania 

merytorycznego i finansowego w terminie i zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

przedstawionymi w umowie.  

 

VII. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

1. Z otrzymanego grantu można finansować koszty niezbędne do osiągnięcia zakładanych we 

wniosku celów, między innymi: 

a. koszty koordynacji i zarządzania projektem – po stronie ODL i partnera, 

b. koszty podróży krajowych oraz podróży na Ukrainę i z Ukrainy do Polski, związanych  
z realizacją projektu, 

c. wynagrodzenia specjalistów, honoraria, 

d. wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu, 

e. koszty druku, 
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f. zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do 
zajęć i warsztatów, 

2. Suma kosztów zarządzania i administracyjnych nie może przekroczyć 15% kwoty przyznanej 

dotacji.  

3. Z otrzymanego grantu nie można finansować: 

a. udzielania pożyczek, 

b. zakupu sprzętu, który nie jest merytorycznie uzasadniony. 

c. przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane, 

d. celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego, 

e. bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych, 

f. podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego 
podatku, 

g. tworzenia kapitału żelaznego organizacji, 

h. zagranicznych wycieczek i wyjazdów, z zastrzeżeniem punktu 1 b, 

i. kar, grzywien i odsetek karnych, 

j. zakupu napojów alkoholowych, 

k. finansowania podatku dochodowego od osób prawnych, 

l. działalności partii politycznych i innych działań o charakterze politycznym, 

m. prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawcy i partnerów w jakiejkolwiek 
formie. 

4. 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 

 

VIII. Harmonogram  

10 listopada 2016 Ogłoszenie konkursu grantowego 

10 grudnia 2016 Termin składania wniosków 

Styczeń 2017 
Posiedzenie Komisji Grantowej i ogłoszenie wyników.  Przygotowanie 
umów z grantobiorcami. 

1 lutego 2017 – 30 
czerwca 2017 

Realizacja projektów. 

31 lipca 2017 Termin składania sprawozdań z realizacji projektów. 
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IX. 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 

http://www.localsolutionsfund.org/
http://www.filantropia.org.pl/
http://localsolutionsfund.org/

