REGULAMIN FUNDUSZU ROZWOJU 2020-2021
(obejmujący również walkę z epidemią COVID-19 i przeciwdziałanie jej skutkom)

§1

C EL F UNDUSZU
Fundusz Rozwoju (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 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju partnerstw, które mają potencjał do kontynuacji,
wznowienia lub budowania trwałości działań podjętych w dotychczasowych edycjach
programu. W związku z trwającą obecnie w Polsce epidemią COVID-19, cele Funduszu
zostają rozszerzone o działania partnerstw związane z niwelowaniem skutków epidemii.
Projekty dotyczące tej tematyki będą traktowane priorytetowo.
§2

A DRESACI F UNDUSZU
1. Fundusz adresowany jest do partnerstw zawiązanych w zakończonych edycjach
Programu. Niniejszy regulamin określa zasady dofinansowania inicjatyw dla partnerstw
zawiązanych w edycjach I-V Programu.
2. Liderzy partnerstw zawiązanych w VI edycji Programu mogą ubiegać się o wsparcie w
ramach konkursu organizowanego na podstawie odrębnego regulaminu (Regulamin
konkursu na projekty wzmacniające dla partnerstw zawiązanych w VI edycji Programu w
ramach Funduszu Rozwoju).
3. O wsparcie z Funduszu może ubiegać się organizacja będąca liderem partnerstwa
określonego w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach może być to inna
organizacja/instytucja, będąca członkiem partnerstwa, jednak ostateczna decyzja należy
do Komisji Programu. Lista organizacji i instytucji, uprawnionych do ubiegania się o
wsparcie, znajduje się w Załączniku nr 1.
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§3

T EMATYKA I NICJATYW REALIZOWANYCH W RAMACH F UNDUSZU
1. O dofinansowanie w ramach Funduszu można ubiegać się w ramach trzech obszarów
tematycznych:
I.

kontynuacja i budowanie trwałości istniejącego partnerstwa,

II.

reaktywacja partnerstwa, które zaprzestało swoich działań, a obecnie
wykazuje potencjał do wznowienia swojej aktywności,

III.

partnerskie inicjatywy, które koncentrują się na przeciwdziałaniu skutkom
epidemii COVID-19 w Polsce.

Inicjatywa może obejmować więcej niż jeden obszar tematyczny: możliwa jest
kontynuacja lub reaktywacja partnerstwa wokół przeciwdziałania skutkom epidemii.
2. Projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny:
a. wykorzystywać metodę animacji na rzecz dobra wspólnego z dostosowaniem
możliwości jej zastosowania do obecnych realiów,
b. być realizowane w społecznościach lokalnych – gminach do 50 tys. mieszkańców,
na terenie których realizowany był Program,
c. zostać przeprowadzone w okresie od dwóch do dziesięciu miesięcy; ich realizacja
powinna zakończyć się do 30 września 2021 roku.
§4

P RZEBIEG
1. Organizacja / instytucja, która wnioskuje o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju składa
do ARFP wniosek aplikacyjny. Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 2.
2. Oceny wniosku dokona Komisja złożona z przedstawicieli PAFW i ARFP.
3. Dofinansowanie będą mogły otrzymać inicjatywy, które w najwyższym stopniu spełnią
poniższe kryteria:
• Zgodność inicjatywy z tematyką Funduszu (zgodnie z § 3 niniejszego
regulaminu);
• Użyteczność inicjatywy i adekwatność do potrzeb dla jej odbiorców;
• Oryginalność pomysłu;
• Racjonalność budżetu;
• Liczba odbiorców i zasięg inicjatywy,
• Wykorzystanie metody animacji na rzecz dobra wspólnego,
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• Mechanizmy przewidujące samodzielną kontynuację działań po zakończeniu
realizacji inicjatywy.
4. Dofinansowane inicjatywy otrzymają dotację w maksymalnej wysokości 10 000 zł.
§5

D ODATKOWE INFORMACJE
1. Wypełnione wnioski należy nadsyłać:
e.dmochowska@filantropia.org.pl.

w

wersji

elektronicznej

na

adres

2. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania puli. Akademia przekaże
formalnie poprawny wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych do oceny Komisji. Czas
na decyzję Komisji to maksymalnie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku do oceny.
3. Przewidziana pula na inicjatywy wynosi 100 000 zł i w porozumieniu z PAFW może ulec
zmianie.
4. Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. ARFP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach
będą podawane do wiadomości uczestników konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
6. 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 organizacji i instytucji tworzących Partnerstwa w edycjach I-V, uprawnionych do
złożenia wniosku
2. Formularz wniosku
3. Klauzula RODO
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