REGULAMIN FUNDUSZU INICJATYW
DLA ANIMATORÓW PARTNERSTW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO

§1

C EL FUNDUSZU
Fundusz Inicjatyw dla Animatorów partnerstw na rzecz dobra wspólnego (Fundusz), jest
jednym z elementów – Pracowni Dobra Wspólnego (PDW) - oferty dla alumnów Programu
„Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” (Program), którego
organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), a fundatorem PolskoAmerykańska Fundacja Wolności (PAFW).
Celem Funduszu jest:
» doskonalenie i rozpowszechnianie metody oraz narzędzi animacji lokalnej
zorientowanej na budowanie dobra wspólnego, w społecznościach, w których
działają partnerstwa,
» wspieranie procesu powstawania nowych Partnerstw w społecznościach, które do tej
pory nie uczestniczyły w programie i wdrażania przez nie metody animacji lokalnej.
§2

A DRESACI F UNDUSZU
Fundusz adresowany jest do Animatorów partnerstw na rzecz dobra wspólnego.
Animatorami zostają liderzy partnerstw, którzy po zrealizowaniu projektu partnerskiego stali
się członkami Pracowni Dobra Wspólnego, aktywnie korzystali z jej oferty i będąc liderami w
swoich społecznościach zostali zaproszeni do tworzenia Społeczności Animatorów. W imieniu
Animatora wniosek składa instytucja, która jest członkiem Lokalnego Partnerstwa PAFW
zawiązanego w I, II lub III edycji Programu. Lista animatorów i reprezentujących ich
organizacji znajduje się w Załączniku nr 1.
§3

T EMATYKA I NICJATYW REALIZOWANY CH W RAMACH F UNDUSZU
1. Fundusz Inicjatyw jest częścią Pracowni Dobra Wspólnego, która stanowi platformę
współpracy alumnów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Jej celem jest
wzmacnianie trwałości zawiązanych już Partnerstw poprzez doskonalenie metody
animacji społeczności lokalnych opartej na koncepcji dobra wspólnego, a także
upowszechnianie tej metody i zawiązywanie partnerstw w społecznościach nie objętych
jeszcze działaniami Programu.
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2. Zakres dofinansowanych w ramach Funduszu inicjatyw może obejmować: realizację
projektów edukacyjno-szkoleniowych, udział w konferencjach, doradztwo, organizację
warsztatów, wypracowywanie narzędzi służących aktywizacji społeczności lokalnych, a
także animowanie i wspieranie partnerstw zawiązujących się w miejscach nieobjętych
jeszcze Programem.
3. Inicjatywy wspierane w ramach Funduszu powinny należeć do jednej z 5 kategorii:
a. realizacja projektów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu metody animacji
lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego dla społeczności i osób
zainteresowanych budowaniem partnerstw,
b. prezentowanie i upowszechnianie dorobku PDW oraz narzędzi i metod animacji
na rzecz dobra wspólnego na spotkaniach, konferencjach, seminariach
organizowanych poza PDW,
c. doradztwo eksperckie w zakresie umacniania istniejących już Lokalnych
Partnerstw PAFW
d. wypracowywanie narzędzi służących aktywizacji społeczności lokalnych, opartych
na metodzie animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego,
e. działalność doradcza animatorów i animowanie procesu powstawania nowych
partnerstw nieobjętych Programem „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Działania
Animatorów w tym zakresie mogą dotyczyć:
rozpoznawania potencjału
społeczności zainteresowanych zawiązaniem lokalnego partnerstwa na rzecz
dobra wspólnego, a także – np. organizowanie dla nich spotkań, warsztatów, w
celu zdefiniowania dobra wspólnego, przeprowadzenia diagnozy potrzeb, itp.

4. Inicjatywy realizowane w ramach Funduszu powinny być:
a. realizowane w społecznościach lokalnych – gminach do 50 tys. mieszkańców;
mogą być realizowane zarówno w gminach objętych Programem, jak i w takich
miejscach, w których Program nie był realizowany,
b. realizowane w okresie nie dłuższym niż pięć miesięcy, w terminie do 30. września
2017 roku.

§4

P RZEBIEG
1. Wniosek do Funduszu mogą złożyć wyłącznie organizacje pozarządowe wymienione w
Załączniku nr 1. 1
2. W ramach Funduszu możliwe jest realizowanie inicjatyw angażujących kilku partnerów.
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W uzasadnionych przypadkach może być to inna organizacja pozarządowa będąca członkiem
partnerstwa, jednak ostateczna decyzja będzie podejmowana przez Komisję.
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3. W imieniu wnioskodawcy - którym jest organizacja pozarządowa wymieniona w
Załączniku nr 1 i jego ewentualnych partnerów bezpośrednim realizatorem inicjatywy
musi być osoba (lub grupa osób), która pełni funkcję animatora (lub animatorów) na
rzecz dobra wspólnego.
4. Organizacja, która wnioskuje o dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw składa do ARFP
wniosek aplikacyjny. Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 2.
5. Każdy z animatorów za pośrednictwem reprezentującej/ych go organizacji może złożyć 2
wnioski.
6. Preferowane będą projekty dotyczące upowszechniania metody animacji na zewnątrz,
poza partnerstwami działającymi w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.
7. Wniosek składa się z dwóch części:
A. Dane wnioskodawcy
Część pierwsza wniosku zawiera
informacje o organizacji wnioskującej,
informacje o realizatorze inicjatywy – Animatorze/Animatorach partnerstw na
rzecz Dobra Wspólnego,
kategoria, do której należy inicjatywa (do wyboru z pięciu kategorii) i
uzasadnienie jej wyboru,
tytuł bieżącej inicjatywy,
miejsce realizacji inicjatywy,
wnioskowana kwota.
B. Opis inicjatywy
Druga część wniosku zawiera:
cel inicjatywy,
opis sposobu/metody działania,
informacje nt. uczestników oraz odbiorców inicjatywy,
planowany przebieg inicjatywy (ramy czasowe, harmonogram, rolę i zadania
Animatora/Animatorów Dobra Wspólnego oraz jego partnerów),
rezultaty i długofalowe oddziaływanie inicjatywy,
harmonogram,
budżet.
8. Oceny inicjatywy dokona Komisja Ekspertów złożone z przedstawicieli PAFW, ARFP i
ekspertów zewnętrznych.
9. Dofinansowanie będą mogły otrzymać inicjatywy, które w najwyższym stopniu spełnią
poniższe kryteria:
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Zgodność projektu z tematyką Funduszu (zgodnie z § 4 niniejszego
regulaminu);
Skuteczność w realizacji celów inicjatywy;
Użyteczność inicjatywy i adekwatność do potrzeb dla jej odbiorców;
Pomysłowość;
Racjonalność budżetu;
preferowane będą inicjatywy realizowane w społecznościach, które nie brały
dotąd udziału w Programie.
10. Wybrane inicjatywy otrzymają dotację w maksymalnej wysokości 5 000 zł.

§5

D ODATKOWE INFORMACJE
1. Wypełnione wnioski należy nadsyłać: w wersji elektronicznej na adres
e.dmochowska@filantropia.org.pl oraz w wersji papierowej podpisanej przez
upoważnione osoby na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ul. Marszałkowska
6/6, 00-590 Warszawa).
2. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania puli. Komisja Ekspertów
oceniająca wnioski zbiera się na posiedzeniu w styczniu 2016 r. oraz w kwietniu 2017 r.
za każdym razem decydując o przyznaniu dotacji na inicjatywy wybrane spośród
wniosków zgłoszonych do końca miesiąca poprzedzającego spotkanie Komisji.
3. Pula na inicjatywy wynosi 64,500 zł. Planowane jest dofinansowanie około 12 inicjatyw.
4. Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
5. Dotacja, o której mowa w § 4 p. 9 nie może zostać przeznaczona na:
zakup środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony;
finansowanie działań, które zostały już zrealizowane;
prowadzenie działalności gospodarczej;
bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;
udzielanie pożyczek;
wspieranie podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z
ustawy;
finansowanie inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów
przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.);
finansowanie podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z
urzędu skarbowego;
finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych;
finansowanie kar, grzywien i odsetek karnych;
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budowę kapitału żelaznego;
wspieranie celów religijnych i politycznych oraz uprawianie kultu religijnego;
finansowanie działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji
społeczności i długotrwałych rezultatów;
6. Dotacja nie może być wykorzystana na próby wpływania na ustawodawstwo, poprzez
propagandę lub w podobny sposób. Nie może być również wykorzystana na bezpośredni
lub pośredni udział w kampanii politycznej na rzecz lub w opozycji do jakiegokolwiek
kandydata ubiegającego się o urząd publiczny. Dotowany oświadcza, że Dotacja nie
będzie wykorzystana bezpośrednio ani pośrednio dla wsparcia jakiejkolwiek partii
politycznej.
7. Dotacja nie może być wykorzystana na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i
sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub
aborcyjnych,
8. Żadna kwota ze środków Dotacji nie może stać się zobowiązaniem i/lub nie może być
wydatkowana, jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie
umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu przeniesienia tego
przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które
mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren,
9. Żadna kwota przydzielona na podstawie Umowy nie może zostać przeznaczona ani
spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia
praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w
Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie
Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego
oznaczonymi obszarami.
11. Dotacja nie może być wykorzystana na wspieranie - w jakiejkolwiek formie - działań
prowadzonych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać
się do aktów przemocy lub terroryzmu (vide http: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
12. ARFP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach
będą podawane do wiadomości uczestników konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
13. Dodatkowych informacji o Funduszu udziela zespół Programu „Lokalne Partnerstwa
PAFW” z ramienia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
Emilia Dmochowska – e.dmochowska@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.16
Stanisław Głąbski – s.glabski@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.24
Załączniki:
1. Lista animatorów i organizacji tworzących Partnerstwa w edycjach I-III, uprawnionych
do złożenia wniosku
2. Formularz wniosku
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