
  

VIII edycja 2022 – 2023 

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

  

 

Regulamin konkursu dla partnerstw  

biorących udział w edycjach I-VI Programu  
w ramach Funduszu Rozwoju Pracowni Dobra Wspólnego  

 

 

§ 1 Założenia i cel konkursu 

1. Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” adresowany jest do lokalnych społeczności, które 

wykazują najwyższą aktywność w realizacji różnych programów Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności („Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English Teaching”, Program 

Rozwoju Bibliotek, „Liderzy PAFW”, „Przemiany w Regionie” (RITA) oraz „Szkoła Ucząca Się”), 

a jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz osobami 

w nie zaangażowanymi na obszarze do kilku gmin. Cel ten osiągany jest poprzez realizację 

wspólnych projektów przez partnerstwa zawiązywane w Programie składające się z 

beneficjentów programów Fundacji obecnych na danym obszarze, tworzących tzw. Grupy 

Inicjatywne oraz licznych partnerów: szkół, bibliotek, domów kultury, organizacji 

pozarządowych, mediów, samorządów lokalnych, czy liderów społecznych. Partnerska 

współpraca ma się przyczynić do umacniania kapitału społecznego w środowisku lokalnym. 

2. Konkurs dla partnerstw biorących udział w edycjach I-VI Programu odbywa się w ramach 

Funduszu Rozwoju Pracowni Dobra Wspólnego, która ma na celu rozwijanie oraz 

upowszechnianie współpracy społeczności lokalnych, popularyzowanie metody animacji 

społeczności lokalnych oraz idei zawiązywania partnerstw działających na rzecz dobra 

wspólnego, a także wzmacnianie trwałości koalicji zawiązanych dotychczas w Programie 

„Lokalne Partnerstwa PAFW”.  



3. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju partnerstw, które mają potencjał do kontynuacji, 

wznowienia lub budowania trwałości działań podjętych w dotychczasowych edycjach 

programu.  

4. W związku z trwającą obecnie wojną w Ukrainie, cele Funduszu zostają rozszerzone o 

działania służące pomocy uchodźcom z Ukrainy. Projekty dotyczące tej tematyki będą 

traktowane priorytetowo.  

5. Łączna pula na granty dotyczące celów wymienionych w punktach 3 i 4 to 100.000,00 zł. 

6. W konkursie wydzielona została dodatkowo pula środków na promowanie metody animacji 

społeczności lokalnych przez alumnów Programu. Łączna pula na ten cel: 25.000,00 zł. 

§ 2 Adresaci Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do 45 partnerstw zawiązanych w zakończonych edycjach  

I-VI Programu.      

2. O dofinansowanie 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. 

 

§ 3 Tematyka inicjatyw realizowanych w ramach Konkursu 

1. O dofinansowanie w ramach Konkursu można ubiegać się w ramach dwóch pul środków: 

I. pula na inicjatywy partnerskie  - 100.000,00 zł (10 grantów do 10.000 zł); 

II. pula na promowanie metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego - 

25.000,00 zł (5 grantów po 5.000 zł). 

2. Pula na inicjatywy partnerskie obejmuje następujące obszary tematyczne: 

a. kontynuacja i budowanie trwałości istniejącego partnerstwa; 

b. reaktywacja partnerstwa, które zaprzestało swoich działań, a obecnie wykazuje 

potencjał do wznowienia swojej aktywności; 

c. partnerskie inicjatywy, które koncentrują się na działaniach, służących pomocy 

uchodźcom z Ukrainy. 

3. Inicjatywa może obejmować więcej niż jeden obszar tematyczny: możliwa jest kontynuacja 

lub reaktywacja partnerstwa wokół pomocy uchodźcom z Ukrainy. 



4. Pula na promowanie metody animacji społeczności lokalnych dotyczy działań takich jak: 

organizacja szkoleń, konferencji i spotkań dotyczących metody animacji społeczności 

lokalnych, udział przedstawicieli partnerstw w konferencjach i spotkaniach, wspieranie 

procesu powstawania nowych Partnerstw w społecznościach, które do tej pory nie 

uczestniczyły w programie i wdrażania przez nie metody animacji lokalnej.  

5. Projekty dofinansowane w ramach Konkursu powinny: 

a. wykorzystywać metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego z 

dostosowaniem możliwości jej zastosowania do obecnych realiów, 

b. być realizowane w społecznościach lokalnych – gminach do 50 tys. mieszkańców, w 

przypadku inicjatyw partnerskich – w gminach, na terenie których realizowany był 

Program, w przypadku promowania metody animacji społeczności lokalnych – w 

gminach, gdzie Program jeszcze nie był realizowany, 

c. zostać przeprowadzone w okresie od dwóch do dziesięciu miesięcy; ich realizacja 

powinna zakończyć się do 30 września 2023 roku. 

6. Projekty dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy mogą obejmować takie działania jak: 

 wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;  

 działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc 

prawna, edukacyjna, psychologiczna; 

 pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. 

koordynacja pomocy humanitarnej; 

 punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne; 

 organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych); 

 koszty wyposażenia, szkolenia i działania edukacyjne. 

7. Dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 1 nie może być wykorzystane w sposób 

naruszający następujące zasady: 

a. Środki nie mogą być wykorzystane na próby wpływania na ustawodawstwo, poprzez 

propagandę lub w podobny sposób; 

b. Środki nie będą wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio na udział w kampanii 

politycznej na rzecz lub w opozycji do jakiegokolwiek kandydata ubiegającego się o 

urząd publiczny ani też dla wsparcia jakiejkolwiek partii politycznej; 

c. Środki nie będą wykorzystane na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i 

sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub 

aborcyjnych; 

d. Żadna kwota ze środków nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie 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; 



e. Żadna kwota ze środków nie zostanie 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; 

f. Środki nie zostaną wykorzystane na wspieranie - w jakiejkolwiek formie - działań 

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

się do aktów przemocy lub terroryzmu (vide: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/) 

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

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: 

a. zgodność inicjatywy z tematyką Konkursu (zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu); 

b. użyteczność inicjatywy i adekwatność do potrzeb dla jej odbiorców; 

c. oryginalność pomysłu; 

d. racjonalność budżetu; 

e. liczba odbiorców i zasięg inicjatywy; 

f. wykorzystanie metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego; 

g. mechanizmy przewidujące samodzielną kontynuację działań po zakończeniu realizacji 

inicjatywy. 

W przypadku działań służących pomocy uchodźcom z Ukrainy, punkty f. i g. nie mają 

zastosowania. 

 

§ 5 Dodatkowe informacje 

1. Wypełnione wnioski należy nadsyłać: w wersji elektronicznej na adres 

e.dmochowska@filantropia.org.pl . 

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. 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
mailto:e.dmochowska@filantropia.org.pl


3. Przewidziana pula może ulec zmianie w porozumieniu z PAFW. 

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-VI, uprawnionych do 

złożenia wniosku 

2. Formularz wniosku 

3. Klauzula RODO  
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