REGULAMIN FUNDUSZU BIEŻĄCYCH INICJATYW
DLA ANIMATORÓW DOBRA WSPÓLNEGO

§1

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

A DRESACI F UNDUSZU
Fundusz adresowany jest do osób (realizatora/realizatorów projektu): liderów i członków
lokalnych partnerstw zawiązanych w ramach I. lub II. edycji programu Lokalne Partnerstwa
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w których imieniu wniosek składa organizacja
pozarządowa. Lista partnerów – członków lokalnych partnerstw zawiązanych w ramach I. lub
II. edycji programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności znajduje
się w Załączniku nr 1.
§3

T EMATYKA B IEŻĄCYCH I NICJATYW REALIZOWANY CH W RAMACH
F UNDUSZU
1. Pracownia Dobra Wspólnego stanowi platformę współpracy uczestników programu
„Lokalne Partnerstwa PAFW”. Jej celem jest upowszechnianie współpracy społeczności
lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Członkowie PDW popularyzują nowoczesną ideę
dobra wspólnego wypracowując narzędzia animacji i animując społeczności.
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2. Inicjatywy wspierane w ramach Funduszu powinny być realizowane na minimum jeden z
wymienionych sposobów:
a. wypracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi animacji społeczności
lokalnych,
b. wypracowanie innowacyjnych projektów edukacyjno-szkoleniowych na rzecz
lokalnej społeczności,
c. szkolenia lub warsztaty dla animatorów dobra wspólnego,
d. działalność doradcza animatorów na rzecz powstawania nowych partnerstw
nieobjętych Programem Lokalne Partnerstwa PAFW,
e. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk uczestników PDW we wdrażaniu
narzędzi animacyjnych,
f. doradztwo eksperckie w zakresie umacniania partnerstw LPP lub projektów
budujących dobro wspólne,
g. uczestnictwo w zewnętrznych spotkaniach: konferencjach i seminariach oraz
prezentowanie dorobku Pracowni, a także jej narzędzi i metod animacji na rzecz
dobra wspólnego.

3. 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
2015 roku.

§4

P RZEBIEG
1. Wniosek do Funduszu mogą złożyć wyłącznie organizacje pozarządowe wymienione w
Załączniku nr 1.
2. W ramach Funduszu możliwe jest realizowanie inicjatyw partnerskich (w partnerstwie z
przedstawicielami organizacji lub instytucji wymienionych w Załączniku nr 1).
3. W imieniu wnioskodawcy wymienionego w Załączniku nr 1 i jego ewentualnych
partnerów bezpośrednim realizatorem inicjatywy może być osoba (lub grupa osób), która
będzie pełniła funkcje animatora (lub animatorów) na rzecz dobra wspólnego.
4. Osoby reprezentujące pozostałe podmioty niebędące organizacją pozarządową, mogą
ubiegać się o dotację na bieżącą inicjatywę tylko we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, o których mowa w § 5 p.1.
5. Organizacja, która wnioskuje o dofinansowanie bieżącej inicjatywy składa do ARFP
wniosek aplikacyjny. Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 2.
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6. Jedna organizacja (jeden uczestnik Programu) może złożyć dowolną liczbę wniosków, pod
warunkiem, że każdy z nich dotyczy innej inicjatywy i innego narzędzia animacji lokalnej
oraz jest realizowany przez innego realizatora/realizatorów.
7. Wniosek składa się z dwóch części:
A. Dane wnioskodawcy
Część pierwsza wniosku zawiera







informacje o organizacji wnioskującej,
informacje o realizatorze inicjatywy – Animatorze/Animatorach Dobra
Wspólnego,
tytuł bieżącej inicjatywy
zasięg inicjatywy
okres realizacji inicjatywy
wnioskowana kwota.

B. Opis inicjatywy
Druga część wniosku zawiera:








cel inicjatywy,
temat realizowanej inicjatywy,
opis działania,
informacje nt. uczestników inicjatywy,
planowany przebieg inicjatywy (ramy czasowe, harmonogram, rolę i zadania
Animatora/Animatorów Dobra Wspólnego oraz jego partnerów),
rezultaty i długofalowe oddziaływanie inicjatywy,
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:
 Zgodność projektu z tematyką Funduszu (zgodnie z § 4 niniejszego
regulaminu);
 Użyteczność i uniwersalność;
 Innowacyjność i pomysłowość;
 Adekwatność do potrzeb;
 Racjonalność budżetu;
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 Dodatkowo 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
a.kapel@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) w następującym terminie (do wyczerpania puli przeznaczonej na granty): 10
kwietnia 2015.
2. Pula na inicjatywy wynosi 15,000 zł. Planowane jest dofinansowanie 3 inicjatyw.
3. Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
4. Dotacja, o której mowa w § 5 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;
 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;
a także na wskazane cele:



propagandę, bądź wywieranie w inny sposób wpływu na proces
ustawodawczy;
wywieranie wpływu na wyniki jakichkolwiek wyborów powszechnych bądź
prowadzenie działań wspierających partie polityczne;
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jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub
aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych.
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:
Aneta Kapel – aneta.kapel@filantropia.org.pl
Dorota Stronkowska – dorota.stronkowska@filantropia.org.pl
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