Program Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy
Zaproszenie do składania
wniosków na projekty sektorowe

6 maja 2020 r.
aktualizacja z dnia 10 czerwca 2020 r.

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na
projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Planowane

rezultaty

całego

Programu

zostały

opisane

na

stronie

internetowej

https://aktywniobywatele.org.pl/rezultaty/. Projekty sektorowe powinny przyczyniać się do
osiągnięcia rezultatu nr 4: „Zwiększenie potencjału i stabilności społeczeństwa obywatelskiego
(organizacji społecznych i całego sektora)”.
Kwota przeznaczona na dotacje w konkursie na projekty sektorowe wynosi 5 000 000 euro.
W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:
• minimalna kwota dotacji: 25 000 euro,
• maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro,
• czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy,
• nieobowiązkowy wkład własny.
Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie:
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.
Terminy składania wniosków:
•

wnioski wstępne: od 6 maja 2020 r. od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 w
południe,

•

wnioski pełne: od 27 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 r.
do godziny 12.00 w południe.

O PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11
programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy
EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych 1.
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone
przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami

1

Drugi program, Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, jest prowadzony przez konsorcjum, w skład

którego wchodzą Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego (FRSI) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji FED), więcej na stronie: www.aktywniobywateleregionalny.org.pl.
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z

Polski,

z

Państw-Darczyńców

(Islandia,

Liechtenstein,

Norwegia),

Państw-Beneficjentów

korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa,
Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów sąsiadujących z Polską,
a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W przypadku
projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można
wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na koszty partnerstwa.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez
organizacje z całej Polski, ale szczególną wagę przykładać będzie do wspierania działań
podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o
ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje
adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich
działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.
W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie
Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów
prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

TYPY DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH W KONKURSIE
NA PROJEKTY SEKTOROWE
Dotacje przyznawane będą na projekty skierowane na rozwój sektora organizacji społecznych
i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.
Prowadzone działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy
wąsko określonych grup interesów, a korzyści i rezultaty realizowanych projektów powinny być
dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego.
Typy wspieranych działań:
a) Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny
organizacji społecznych i ruchów obywatelskich, takich jak: działania informacyjne,
edukacyjne, konsultacje i doradztwo, organizowanie staży i wymiany doświadczeń,
publikowanie materiałów edukacyjnych, a także tworzenie i udostępnianie infrastruktury
służącej zapewnianiu dostępu do ww. usług (np. portale, platformy, fora, współdzielone
zasoby różnych typów). Wyżej wymienione aktywności mają służyć poprawie zarządzania
organizacjami lub zwiększeniu zdolności organizacji społecznych do prowadzenia działań
monitoringowych i rzeczniczych. Szczególny nacisk położony będzie na wspieranie rozwoju
organizacyjnego w następujących obszarach: podnoszenie standardów zarządzania,
komunikacja, pozyskiwanie środków, przejrzystość i rozliczalność organizacji, monitoring i
ewaluacja, nawiązywanie współpracy i tworzenie partnerstw z innymi podmiotami i
środowiskami. Priorytetowo potraktowane zostanie wsparcie adresowane do organizacji o
małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach, gdzie dostęp do tego typu usług jest
utrudniony lub gdzie aktywność obywatelska jest niższa niż w innych regionach oraz do
organizacji zajmujących się wspieraniem osób defaworyzowanych, znajdujących się w
trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Zaproszenie do składania wniosków na projekty sektorowe

3

b) Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych stanowionych
centralnie, regionalnie i lokalnie, a także na poziomie europejskim, które mogą mieć wpływ
na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich (np. podatki, ochrona
danych osobowych, prawo do zgromadzeń, rachunkowość, filantropia itd.). Monitoringiem
mogą być objęte również polityki, procesy legislacyjne i praktyka stosowania prawa w
odniesieniu do określonych branż lub obszarów działalności organizacji.
c)

Rzecznictwo praw i interesów prowadzone na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym
oraz na poziomie europejskim w formie kampanii, akcji (w tym interwencji w reakcji na
nieprzewidziane, niekorzystne zdarzenia) lub działań ciągłych służących poprawie prawnych,
politycznych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji
społecznych i ruchów obywatelskich (całego sektora lub jego branż).

d) Zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz
potrzeby włączania się w jego wspieranie poprzez kampanie, akcje i inne działania
informacyjne, edukacyjne i promocyjne mające na celu: budowanie pozytywnego wizerunku
sektora obywatelskiego, podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat organizacji
społecznych i sposobu ich działania, promowanie filantropii, wolontariatu lub innych form
wspierania działań organizacji przez obywateli. Dotacje mogą uzyskać działania realizowane
na poziomie ogólnopolskim, regionalnym, lokalnym lub w odniesieniu do branż.
e) Badania, analizy, opinie i ekspertyzy niezbędne do właściwego zaplanowania i realizacji
działań, o których mowa w punktach a-d, tak by były one oparte na faktach, wiedzy naukowej
i doświadczeniu ekspertów. We wniosku należy wskazać konkretnych odbiorców i
zastosowanie dostarczanej wiedzy, idei, treści. Prowadzone badania i analizy mają
odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby organizacji społecznych lub formułowane przez
nie oczekiwania.
Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia realizowane w ramach partnerstw, koalicji, sieci
i innych form współpracy między organizacjami obywatelskimi oraz między organizacjami
i biznesem i/lub sektorem publicznym. Zasada priorytetu partnerstwa i współpracy ma zastosowanie
do wszystkich wymienionych wcześniej rodzajów działań, które mogą uzyskać wsparcie. Niezależnie
od definicji poszczególnych form współpracy przyjętych przez wnioskodawców, oczekuje się, że
współpraca ta będzie oparta na zasadach wzajemności, solidarności, równości podmiotów i
partycypacyjnego zarządzania.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację projektu sektorowego może ubiegać się
o dodatkową kwotę dotacji przeznaczoną na rozwój instytucjonalny, tj. wzmocnienie i rozwój
organizacji, budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych
planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. Działania
te powinny przyczyniać się do zwiększenia liczby organizacji ze wzmocnionym potencjałem
organizacyjnym w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów: standardy i procedury
zarządzania, komunikacja, pozyskiwanie środków, przejrzystość i rozliczalność, monitoring i
ewaluacja.
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Działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego powinny być zaplanowane w

oparciu o

przeprowadzoną diagnozę potrzeb oraz skoncentrowane na rozwiązaniu wybranych, konkretnych
problemów stanowiących istotną barierę ograniczającą możliwości rozwojowe organizacji. Mogą też
wspierać proces uruchomienia nowych działań/usług, rozszerzenia ich na nowe grupy odbiorców lub
nowy teren. Uzasadniając wybór działań wspierających rozwój instytucjonalny organizacji,
Wnioskodawca powinien pokazać, w jaki sposób przyczynią się one do zwiększenia zdolności
organizacji do skutecznej i efektywnej realizacji jej misji. Działania rozwojowe może prowadzić
samodzielnie lub korzystając ze wsparcia zewnętrznych specjalistów.
Katalog działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego znajduje się w Podręczniku dla

Wnioskodawców i Grantobiorców w rozdziale 8.

WNIOSKODAWCY
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, a
także kościelne osoby prawne, które spełniają poniższe warunki:
• w momencie składania wniosku wstępnego są zarejestrowane od co najmniej
12 miesięcy,
• mają sporządzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok bilansowy lub
– jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie
z ustawą o rachunkowości – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni
rok sprawozdawczy,
• są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych,
partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
• nie działają w celu osiągnięcia zysku,
• działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków,
• działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi
i przestrzegają praw człowieka,
• nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się
w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności
ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
• nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec urzędu skarbowego
lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Przedstawione we wniosku działania muszą być zgodne ze statutem, regulaminem lub innym
dokumentem określającym misję, cele i sposoby działania Wnioskodawcy. Nie mogą polegać na
prowadzeniu praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary),
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działalności partyjnej ani kampanii wyborczych. Ponadto dotacja nie może być przeznaczona na
prowadzenie działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Więcej informacji na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację i warunków, które
muszą spełniać, znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców w podrozdziałach
4.1 i 4.2.

PARTNERZY
Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami.
Partnerzy powinni podzielać cele realizowanego projektu, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i
realizacji projektu, wnosić swoją wiedzę i doświadczenie, a ich udział powinien pomagać w
skuteczniejszym osiągnięciu planowanych rezultatów.
Partnerami mogą być:
• organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne,
z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), z
Państw--Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub z krajów spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina),
• organizacje międzynarodowe, ich organy lub agendy,
• grupy nieformalne z Polski, które działają na rzecz dobra publicznego, są dobrowolne
i niedyskryminujące, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych
władz publicznych, są niezależne od partii politycznych, instytucji religijnych i podmiotów
komercyjnych.
Więcej informacji na temat podmiotów, które mogą być Partnerem/Partnerami i wymogów, które
muszą spełniać partnerstwa znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców w
podrozdziałach 4.3 i 4.4.

DOTACJA I WKŁAD WŁASNY
W konkursie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którego dotyczy niniejsze
zaproszenie, można ubiegać się o dotacje na realizację projektów sektorowych oraz o dodatkowe
wsparcie na rozwój instytucjonalny i na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców.
Kwota dotacji
W konkursie można ubiegać się o dotacje od 25 000 euro do 125 000 euro na sfinansowanie kosztów
realizacji projektu plus:
• w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami
z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12 500 euro na koszty związane ze współpracą
partnerską,
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•

dodatkowo do 12 500 euro na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego, jednak nie
więcej niż 20% łącznych kosztów projektu sektorowego (liczonych razem z kosztami
partnerstwa z podmiotami z Państw-Darczyńców – jeśli dotyczy). Łączne koszty projektu
sektorowego to koszty pokrywane z dotacji i wkładu własnego.

Wkład własny nie jest obowiązkowy. Jest wymagany tylko wówczas, gdy planowane koszty całkowite
projektu przewyższają kwotę wnioskowanej dotacji. Wkład własny może mieć charakter finansowy
lub niefinansowy (w formie pracy wolontariuszy i wolontariuszek).
Dotacje wypłacane będą w ratach, których wysokość ustalona zostanie na podstawie oceny kondycji
finansowej i potencjału organizacyjnego Wnioskodawcy. Ostatnia rata w wysokości co najmniej 10%
projektu wypłacona zostanie po przyjęciu przez Operatora sprawozdania końcowego z realizacji
projektu.
Dotacje w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przyznawane i rozliczane będą w euro.
Z dotacji można pokryć:
• koszty bezpośrednie – związane z realizacją projektu oraz z rozwojem instytucjonalnym,
• koszty pośrednie – w wysokości do 15% kosztów wynagrodzeń personelu przypisanego
do realizacji projektu i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego.
Zasady kwalifikowalności kosztów, w tym kategorie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
oraz sposób wyliczenia kosztów pośrednich znajdują się w Podręczniku dla Wnioskodawców i

Grantobiorców w rozdziale 13.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW SEKTOROWYCH
Realizacja projektów może trwać od 12 miesięcy do 36 miesięcy. Najwcześniejsza data rozpoczęcia
realizacji projektów to 15 stycznia 2021 r.; najpóźniejsza data zakończenia – 29 lutego 2024 r.

LIMIT DOTYCZĄCY LICZBY SKŁADANYCH WNIOSKÓW
Wnioskodawca może złożyć w konkursie na projekty sektorowe tylko jeden wniosek, równocześnie
może być Partnerem w jednym projekcie innego wnioskodawcy.
Jeśli dany podmiot nie ubiega się o dotację (nie jest Wnioskodawcą), może być Partnerem w dwóch
projektach składanych w konkursie na projekty sektorowe przez inne podmioty.
Jeśli dany podmiot złożył jeden wniosek w konkursie na projekty tematyczne Programu i nie jest
partnerem we wnioskach składanych konkursie na projekty tematyczne przez inne podmioty, może
być Wnioskodawcą w konkursie na projekty sektorowe lub Partnerem innego Wnioskodawcy w tym
konkursie.
Jeśli dany podmiot jest już Wnioskodawcą i Partnerem w konkursie na projekty tematyczne, nie może
być ani Wnioskodawcą, ani Partnerem w konkursie na projekty sektorowe.
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Więcej informacji o limitach dotyczących liczby składanych wniosków oraz liczby otrzymanych
w Programie dotacji znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców w podrozdziale
4.5.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
Procedura oceny i wyboru wniosków składa się z dwóch etapów:
1. złożenie i ocena wniosków wstępnych,
2. złożenie i ocena wniosków pełnych.
Wnioski wstępne i pełne można składać wyłącznie w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym
na stronie: https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.
Uwaga! Wnioski przesłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Formularze wniosku wstępnego i wniosku pełnego wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich
wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Programu w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs
na projekty sektorowe.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski wstępne
• Wnioski wstępne można składać od 6 maja 2020 r. od godz. 12.00 w południe
do 30 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 w południe.
• Decyzja o zakwalifikowania projektu do etapu składania wniosków pełnych
zostanie podjęta do 25 sierpnia 2020 r.
Wnioski pełne
• Wnioski pełne można składać od 27 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 w południe
do 26 października 2020 r. do godziny 12.00 w południe.
• Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 5 stycznia 2021 r.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
Ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych składa się z oceny formalnej dokonywanej przez
Operatora oraz oceny merytorycznej dokonywanej przez niezależnych ekspertów.
Aby wniosek mógł być skierowany do oceny merytorycznej, musi przejść pozytywnie ocenę formalną.
Ocena formalna wniosków
Na etapie oceny wniosków wstępnych sprawdzane jest, czy:
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• Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dotację w programie
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
• Wnioskodawca prawidłowo wypełnił wszystkie pola formularza,
• Wnioskodawca nie złożył więcej wniosków lub nie jest partnerem
w większej liczbie projektów niż jest to dozwolone w Programie,
• Partner/Partnerzy projektu nie zadeklarował/li uczestnictwa w większej
liczbie projektów, niż jest to dozwolone w Programie.
Na etapie oceny wniosków pełnych sprawdzane jest, czy:
• Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dotację w programie
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
• Wnioskodawca prawidłowo wypełnił wszystkie pola formularza,
• Wnioskodawca nie jest partnerem w większej liczbie wniosków
niż jest to dozwolone w Programie,
• Wnioskodawca przesłał Plan działań komunikacyjnych,
• Wnioskodawca przesłał deklarację każdego Partnera określającą
jego rolę i zadania w realizacji projektu (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie),
• Partnerzy projektu nie zadeklarowali uczestnictwa w większej liczbie
projektów, niż jest to dozwolone w Programie,
• Wnioskodawca nie zmienił dominującego typu działań,
• Wnioskodawca nie zwiększył kwoty wnioskowanej dotacji.
Na obu etapach kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie oświadczeń
złożonych we wniosku.
Wzory kart oceny formalnej wniosku wstępnego i pełnego znajdują się na stronie internetowej
Programu w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty tematyczne.
Jeśli w trakcie wypełniania formularza przydarzy się drobny błąd o niezamierzonym technicznym
charakterze, Wnioskodawcy mogą poprawić go w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania mailowo
przez Operatora powiadomienia o błędzie. Niepoprawienie błędu w tym terminie skutkuje
odrzuceniem wniosku z powodów formalnych.
Procedura odwoławcza od oceny formalnej
Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych na etapie wniosku
wstępnego lub pełnego, mogą w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania e-mailem przez Operatora
informacji

o

odrzuceniu

wniosku

odwołać

się

od

decyzji

(wysyłając

e-mail

na

adres

skargi@aktywniobywtaele.org.pl). Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Odwołania rozpatrzone zostaną przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektor Programu.
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Listy wszystkich wniosków (zarówno skierowanych do oceny merytorycznej, jak i odrzuconych
z

powodów

formalnych)

zostają

zamieszczone

na

stronie

internetowej

Programu

www.aktywniobywatele.org.pl.
Ocena merytoryczna wniosków
Proces oceny merytorycznej polega na:
• ocenie każdego wniosku przez niezależnych ekspertów oraz – na etapie oceny
wniosków pełnych – dyskusji na spotkaniu ekspertów i ekspertek oceniających wnioski,
• dyskusji w gronie Komisji Konkursowej nad listą rankingową sporządzoną
na podstawie ocen niezależnych ekspertów i ekspertek oraz stworzeniu listy
rekomendowanych dotacji dla Komisji Programu,
• dyskusji nad rekomendacjami Komisji Konkursowej i przyjęciu listy dotacji przez Komisję
Programu.
Eksperci/ekspertki oceniają wnioski i uzasadniają swoje oceny wpisując je w Internetowym Systemie
Wniosków. Wnioskodawca będzie mógł zapoznać się z oceną i uzasadnieniem oceny swojego
wniosku po opublikowaniu listy rankingowej.
Wszystkie wnioski oceniane będą przez trzech niezależnych ekspertów. Przy tworzeniu listy
rankingowej brana jest pod uwagę średnia ocen przyznanych przez ekspertów i ekspertki.
Na etapie oceny wniosków pełnych Komisja Konkursowa dokonuje przeglądu listy rankingowej
ustalonej na podstawie ocen ekspertów i ekspertek i podejmuje decyzję o wnioskach
rekomendowanych i nierekomendowanych do przyznania dotacji.
Komisja Programu weryfikuje proces oceny i wyboru wniosków pod kątem zgodności
z obowiązującymi zasadami, celami i procedurami Programu. Komisja podejmuje ostateczną decyzję
o przyznaniu dotacji. Podstawą do podjęcia decyzji przez Komisję jest lista wniosków
rekomendowanych do przyznania dotacji przez Komisję Konkursową.
Wzory kart oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego znajdują się na stronie internetowej
Programu w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty sektorowe.
Uwagi:
• Do etapu składania wniosków pełnych zakwalifikowane będą najwyżej ocenione projekty,
których łączne wnioskowane kwoty dotacji nie przekroczą 150% alokacji planowanej
na konkurs.
• Plany dotyczące rozwoju instytucjonalnego oceniane są na etapie oceny wniosków pełnych.
• Dotacje będą mogły być przyznane jedynie tym projektom, których średnia ocen
ekspertów/ekspertek wyniesie nie mniej niż 50% możliwych do otrzymania punktów.
• Prawdziwość oświadczeń Wnioskodawcy oceniania będzie po przyznaniu dotacji na
podstawie wymaganych dokumentów. Lista dokumentów wymaganych przed podpisaniem
umowy dotacyjnej znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców w
podrozdziale 11.1.
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Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach poszczególnych etapów konkursu mailowo,
ponadto listy rankingowe oraz lista wniosków, którym zostały przyznane dotacje i tych, którym
dotacje nie zostały przyznane, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu:
www.aktywniobywatele.org.pl.
W przypadku naruszenia procedury oceny wniosków Wnioskodawca ma prawo zgłosić skargę do
Operatora lub Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Procedura zgłaszania skarg
i nieprawidłowości podczas prowadzeniu Programu i realizacji projektów finansowanych
w Programie znajduje się na stronie aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/procedura-skargowa.

WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW
Zarówno na etapie składania wniosków wstępnych, jak i składania wniosków pełnych, Operator
przewiduje dodatkowe wsparcie dla Wnioskodawców.
Na etapie przygotowania wniosków wstępnych:
• odbędzie się webinarium o konkursie na projekty sektorowe Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy,
• przeprowadzone będzie webinarium na temat projektów partnerskich,
• przeprowadzony zostanie warsztat dla wnioskodawców.
Na etapie składania wniosków pełnych:
• odbędzie się webinarium na temat przygotowania wniosku pełnego,
• przeprowadzony zostanie w Warszawie warsztatów dla Wnioskodawców,
• powstanie film o tym, jak złożyć wniosek pełny,
• odbędą się 2 webinaria na temat rozwoju instytucjonalnego,
• na platformie e-learningowej Kursodrom dostępne będą materiały przydatne
w planowaniu działań z zakresu rozwoju instytucjonalnego,
• dostępne będzie nagranie webinarium poświęconego przygotowaniu budżetu
i zarządzaniu finansami w projektach finansowanych z Funduszu.
Wnioskodawcy będą mogli również korzystać ze wsparcia telefonicznego i e-mailowego udzielanego
przez zespół Programu. Wsparcie to może dotyczy kwestii proceduralnych i technicznych związanych
ze

składaniem

wniosków.

Dodatkowo

na

stronie

internetowej

Programu

ttps://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/faq na bieżąco będą publikowane odpowiedzi
na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.
Na stronie internetowej www.aktywniobywatele.org.pl znajduje się Podręcznik dla Wnioskodawców

i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Konkurs na projekty sektorowe
oraz inne dokumenty przydatne przy składaniu wniosków: instrukcja obsługi Internetowego Systemu
Wniosków, formularze wniosków wraz z instrukcjami i wzory dokumentów.
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KONTAKT
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację prosimy o kontakt
z zespołem Operatora Programu.
Jeśli pytanie lub wątpliwość dotyczy:
• projektów sektorowych, partnerstw krajowych lub dodatkowego wsparcia przeznaczonego
na rozwój instytucjonalny – prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Akademia Organizacji
Obywatelskich mailowo (aktywniobywatele@faoo.pl) lub telefonicznie (507 200 210),
• partnerstwa z podmiotami z Państw-Darczyńców – prosimy o kontakt z zespołem Fundacji
Batorego (aktywniobywatele@batory.org.pl) lub telefonicznie (22 536 02 41).
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