Program Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy
Zaproszenie do składania wniosków na projekty
tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym

30 listopada 2020 roku

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia
Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne
w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021.
Kwota przeznaczona na dotacje w drugim konkursie: 10 455 000 EUR powiększona
o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
•

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania
społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego
konkursu,

•

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR,
powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

•

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR,
powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się na stronie
internetowej Programu w zakładce o Programie/rezultaty.
W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.
Małe dotacje:
•

minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,

•

maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,

•

czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,

•

wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:
•

minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,

•

maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,

•

czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy

•

wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie:
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.
Terminy składania wniosków:
•

wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny
12.00 w południe,
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•

wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do
godziny 12.00 w południe.

Termin ogłoszenia wyników:
•

oceny merytorycznej wniosków wstępnych: do 8 marca 2021

•

oceny merytorycznej wniosków pełnych: do 2 sierpnia 2021.

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 społecznych1. Celem Funduszu jest wzmocnienie
społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup
zagrożonych wykluczeniem.
Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane jest na działania prowadzone
przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami
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), Węgier oraz z krajów sąsiadujących
z Polską, o nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina,
Rosja). w projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców
można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na koszty partnerstwa.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera działania prowadzone przez
organizacje z całej Polski, ale szczególną wagę przykłada 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 jest
młodzież.
W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie
Europejskim oraz w Umowie w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG: poszanowaniem
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

1

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

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla
Demokracji, więcej na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl
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OBSZARY WSPARCIA W KONKURSIE NA PROJEKTY TEMATYCZNE
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne –
działania służące angażowaniu obywateli w życie publiczne i aktywność społeczną,
zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na
poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, o także podnoszeniu
jakości debaty publicznej.
Rodzaje wspieranych działań:
a) działania edukacyjne dotyczące kompetencji obywatelskich oraz różnych form
aktywności społecznej i praktyk demokratycznych, m.in. partycypacji obywatelskiej,
uczestnictwa w debacie publicznej, wolontariatu, działań na rzecz społeczności lub
ochrony środowiska (w tym ochrony klimatu, przyrody, powietrza, gatunków, gleb),
samoorganizacji społecznej, komunikacji mimo różnic, krytycznego korzystania
z mediów,
b) działania aktywizujące obywateli/ki do angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie,
młodzieżowe, międzypokoleniowe i inne wspólne działania na rzecz społeczności lub
ochrony środowiska,
c) akcje i kampanie mobilizujące do zaangażowania w sprawy publiczne i aktywność
społeczną, w tym m.in. do wolontariatu, uczestnictwa w wyborach, udziału w debacie
publicznej, ochrony środowiska,
d) partycypacja obywatelska: inicjowanie, prowadzenie i podnoszenie jakości procesów
partycypacyjnych, które angażują zarówno obywateli/ki (mieszkańców/nki) o możliwie
różnorodnych perspektywach oraz prowadzą do wypracowania wspólnych propozycji
rozwiązań; podejmowanie działań służących zwiększaniu otwartości instytucji
publicznych i społecznych na obywateli i obywatelki,
e) działania rzecznicze zmierzające do przyjęcia lub modyfikacji prawa oraz lokalnych,
regionalnych, ogólnokrajowych polityk publicznych dotyczących aktywności i edukacji
obywatelskiej oraz ochrony środowiska,
f) działania strażnicze: monitorowanie działań i decyzji instytucji publicznych, które mają
wpływ na środowisko lub dotyczą aktywności obywatelskiej, monitorowanie działań
osób pełniących funkcje publiczne lub ubiegających się o nie; prowadzenie działań factcheckingowych służących podniesieniu jakości debaty publicznej,
g) działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej: działania nastawione na
zmniejszenie konfliktów, wrogości, napięcia czy skrajnych postaw, w tym inicjowanie
i prowadzenie procesów służących komunikacji obywateli/ek w sprawach publicznych
pomimo dzielących ich różnic.
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Uwagi:
•

Dotacji nie mogą uzyskać projekty, których jedynym elementem są szkolenia, debaty
czy konferencje.

•

W przypadku projektów dotyczących działań strażniczych nie wystarczy
przedstawienie efektów monitoringu, niezbędne jest zaangażowanie obywateli na
rzecz realizacji wynikających z nich rekomendacji.

Priorytetowo będą traktowane działania, które służą komunikowaniu się osób mających
przeciwstawne poglądy w ważnych społecznie sprawach (np. kwestiach światopoglądowych,
politycznych, ustrojowych).
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – działania mające na celu ochronę
praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii,
rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę,
wyznanie, pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną,
niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki;
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
Rodzaje wspieranych działań:
a) działania edukacyjne na temat praw człowieka i równego traktowania, w tym
szkolenia i warsztaty połączone z sieciowaniem różnych grup zawodowych stykających
się w swojej pracy z grupami dyskryminowanymi i z osobami doświadczającymi
przemocy; edukacja równościowa i antydyskryminacyjna angażująca do konkretnych
działań na rzecz praw człowieka i równych praw mężczyzn i kobiet; inicjatywy
dotyczące przeciwdziałania mowie i aktom nienawiści, przemocy, w tym szczególnie
przemocy ze względu na płeć.
b) działania interwencyjne w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka,
dyskryminacji i przemocy: udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego osobom
doświadczającym dyskryminacji oraz osobom doświadczającym przemocy (w tym
przemocy ze względu na płeć); prowadzenie działań na rzecz ścigania i karania
sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej.
c) działania strażnicze dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad
państwa prawa: monitorowanie, dokumentowanie i nagłaśnianie przypadków łamania
praw człowieka i zasad praworządności oraz przejawów nietolerancji (ksenofobii,
homofobii, seksizmu, rasizmu, antysemityzmu itd.) i dyskryminacji w sferze publicznej
i w życiu codziennym (np. mowy nienawiści, aktów fizycznej agresji)
d) działania rzecznicze służące poprawie prawa i praktyki jego stosowania: tworzenie
lokalnych lub centralnych partnerstw z instytucjami publicznymi włączających
wszystkich interesariuszy do opracowywania i modyfikowania systemu ochrony
i wsparcia grup narażonych na dyskryminację i przemoc; przygotowywanie propozycji
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regulacji dających ochronę prawną wszystkim grupom narażonym na dyskryminację
i przemoc; sieciowanie organizacji reprezentujących mniejszości i grupy narażone na
dyskryminację w celu wspólnego wpływania na polityki publiczne
e) akcje i kampanie społeczne (także z elementami działań artystycznych) służące
oddziaływaniu na opinię publiczną, mobilizowaniu do reagowania na przejawy
ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji i przemocy (w tym
szczególnie przemocy ze względu na płeć) oraz upowszechnianiu postaw tolerancji
i szacunku dla innych; prowadzenie działań informacyjnych (w tym mediów
obywatelskich, np. portali) służących upowszechnianiu wiedzy o grupach
dyskryminowanych i przeciwdziałaniu uprzedzeniom wobec nich
Uwaga:
Dotacji nie mogą uzyskać projekty, których jedynym elementem są szkolenia, debaty czy
konferencje.
Priorytetowo będą traktowane:
1. działania, w których efekty monitoringu wykorzystywane są do prowadzenia działań
rzeczniczych służących wprowadzeniu zmian w prawie i praktyce jego stosowania, działań
interwencyjnych i działań wpływających na kształtowanie się świadomości społecznej
2. działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet oraz osób LGBT+ narażonych na przemoc,
w tym przemoc domową i seksualną.
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu
upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego,
tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na
wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia
społecznego.
Rodzaje wspieranych działań:
f) usamodzielnienie i upodmiotowienie osób narażonych na wykluczenie: organizowanie
i promocja różnych form samopomocy, samoorganizacji i samorzecznictwa (wsparcie dla
„self-adwokatów”); sieciowanie i współpraca osób narażonych na wykluczenie i ich
opiekunów w celu wspólnego działania na rzecz lepszego dostępu do usług oraz
wprowadzenia potrzebnych zmian w systemie ich świadczenia; upowszechnianie praw
osób narażonych na wykluczenie; włączanie odbiorców usług w ich projektowanie
i audyt oraz w testowanie nowych rozwiązań; wspieranie udziału osób z grup
narażonych na wykluczenie w pracy organizacji społecznej
g) praca środowiskowa, w tym praca ze społecznością lokalną mająca na celu stworzenie
sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie; prowadzenie działań o charakterze
włączającym, integracyjnym w środowiskach lokalnych, szkołach itp.
h) upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej, przygotowywanie
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wolontariuszy do świadczenia pomocy potrzebującym (np. osobom starszym, osobom
z niepełnosprawnościami, chorym); upowszechnienie wolontariatu wśród osób
narażonych na wykluczenie i tworzenie im możliwości wykonywania pracy
wolontariackiej i/lub podjęcia stażu zawodowego
i) poradnictwo i wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie nastawione na ich
usamodzielnienie i upodmiotowienie skierowane szczególnie do grup, które wcześniej
nie korzystały z tego rodzaju wsparcia (np. pomoc asystencka, psychologiczna, prawna,
działania edukacyjne z zakresu podnoszenia umiejętności miękkich)
j) poprawa jakości usług dla grup narażonych na wykluczenie oraz podniesienie kwalifikacji
i kompetencji osób z nimi pracujących; wprowadzanie nowych metod pracy i standardów
świadczenia usług (w organizacjach i służbach publicznych).
Uwagi:

•

Nie podajemy zamkniętego katalogu grup narażonych na wykluczenie – składając
wniosek należy w uzasadnieniu wykazać, że grupa, której dotyczyć będą planowane
działania jest narażona na wykluczenie społeczne, tj. z przyczyn od niej niezależnych
nie może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego.

•

Usługi oraz działania polegające na udzielaniu pomocy materialnej będą wspierane
wyłącznie jako część szerszych działań dotyczących wzmocnienia i upodmiotowienia
wspieranych osób, podnoszenia świadomości, rzecznictwa oraz inicjatyw mających na
celu wprowadzenie potrzebnych zmian i reform.

•

Dotacji nie mogą uzyskać projekty, których jedynym elementem są debaty czy
konferencje.

Priorytetowo będą traktowane działania służące szkoleniu i przygotowaniu osób z grup
narażonych na wykluczenie do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów”
oraz prowadzone przez nich działania rzecznicze w obronie praw i interesów osób narażonych
na wykluczenie.

Rozwój instytucjonalny
Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację projektu tematycznego 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 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
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instytucjonalny organizacji, Wnioskodawca powinien pokazać, w jaki sposób przyczynią się
one do zwiększenia zdolności organizacji do skutecznej i efektywnej realizacji jej misji.
Dofinansowywane 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,
o także kościelne osoby prawne, które spełniają poniższe warunki:

•

w momencie składania wniosku wstępnego są zarejestrowane od co najmniej 12
miesięcy,

•

przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić sprawozdanie
finansowe lub jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego –
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, o nie jedynie na rzecz swoich członków/iń,

•

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 publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych2,

•

żaden z członków/iń 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), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych. Ponadto dotacja nie może być

2

Ewentualny fakt zawarcia układu ratalnego będzie uznany przez Operatora za brak zaległości.
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przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej ani na odpłatną działalność pożytku
publicznego.
Więcej informacji na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację
i wymogów, które muszą spełniać znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców
i Grantobiorców w podrozdziałach 4.1 i 4.2.
Uwaga!
Bardzo prosimy o sprawdzenie czy Wnioskodawca rzeczywiście spełnia wymagane kryteria
i warunki. Przy składaniu wniosku nie prosimy o przedstawienie dokumentów
potwierdzających powyższe oświadczenia. Oceniając wnioski będziemy opierać się na
złożonym przez Wnioskodawcę oświadczeniu. Jeśli dotacja zostanie przyznana, przed
podpisaniem umowy Wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające
prawdziwość oświadczeń. Jeśli okaże się, że Wnioskodawca we wniosku oświadczył
nieprawdę, umowa dotacyjna nie zostanie podpisana.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zespół Programu służy radą i pomocą.

PARTNERZY
Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z Partnerem/Partnerami.
Partner/Partnerzy powinni podzielać cele realizowanego projektu, aktywnie uczestniczyć
w przygotowaniu i realizacji projektu, wnosić swoją wiedzę i doświadczenie, o 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, Słowenii), z Węgier oraz 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.
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DOTACJA I EWENTUALNY WKŁAD WŁASNY
W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy można ubiegać się o małe lub duże
dotacje na projekty tematyczne. Zarówno w małych, jak i w dużych dotacjach przewidujemy
dodatkowe wsparcie na rozwój instytucjonalny oraz na współpracę z podmiotami z PaństwDarczyńców.
Małe dotacje: od 5 000 do 25 000 EUR na koszty realizacji projektu plus:
•

w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami
z Państw-Darczyńców dodatkowo do 5 000 EUR na koszty związane ze współpracą
partnerską,

•

dodatkowo do 5 000 EUR na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego.

Wkład własny nie jest obowiązkowy. Jest on wymagany tylko wtedy, gdy planowane koszty
całkowite projektu przewyższają wysokość dotacji. Wkład własny może mieć charakter
finansowy i/lub niefinansowy (w postaci pracy wolontariuszy/ek).

Duże dotacje: od 25 001 do 62 500 EUR na koszty realizacji projektu plus:
•

w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami
z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12 500 EUR na koszty związane ze współpracą
partnerską,

•

dodatkowo do 12 500 EUR na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego, jednak nie
więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu liczonych łącznie z kosztami
pokrytymi z wkładu własnego3.

Wkład własny nie jest obowiązkowy. Jest on wymagany tylko, gdy planowane koszty
całkowite projektu przewyższają wysokość dotacji. Wkład własny może mieć charakter
finansowy i/lub niefinansowy (w postaci pracy wolontariuszy/ek).

Dotacje w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przyznawane i rozliczane będą
w euro.
Dotacje przyznawane będą w ratach określanych na podstawie kondycji finansowej
Wnioskodawcy. Ostatnia rata w wysokości co najmniej: 5% (małe dotacje) i 10% projektu
(duże dotacje) wypłacana będzie po przyjęciu przez Operatora sprawozdania końcowego
z realizacji projektu.
Z dotacji można pokryć:

3

w przypadku projektu realizowanego z podmiotem lub podmiotami z Państw-Darczyńców w całkowitych kosztach

realizacji projektu należy uwzględnić też koszty tego partnerstwa.
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•

wydatki bezpośrednie – związane z realizacją projektu oraz rozwoju
instytucjonalnego,

•

wydatki pośrednie – maksymalnie 15% kosztów wynagrodzeń personelu
przypisanego do projektu i rozwoju instytucjonalnego.

Zasady kwalifikowalności wydatków, w tym kategorie kosztów kwalifikowalnych i kosztów
niekwalifikowalnych oraz sposób wyliczenia kosztów pośrednich znajdują się w Podręczniku
dla Wnioskodawców i Grantobiorców w rozdziale 13.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW TEMATYCZNYCH
Zarówno w przypadku małych jak i dużych dotacji realizacja projektów może trwać od 8 do
24 miesięcy. Może się rozpocząć najwcześniej 1 października 2021 r. i musi się zakończyć do
31 grudnia 2023 r.

LIMIT DOTYCZĄCY LICZBY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy każdy uprawniony podmiot
może realizować maksymalnie 2 projekty, przy czym:
•

może być Grantobiorcą (liderem) w jednym projekcie, o dodatkowo może być
Partnerem w jeszcze jednym projekcie,

•

może być Grantobiorcą (liderem) w jednym z projekcie tematycznym i jednym
projekcie sektorowym,

•

może być Partnerem w dwóch projektach.

lub

lub

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.

TERMIN 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.
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Wnioski wstępne
Wnioski wstępne można składać od 7 grudnia (od godz. 9.00) do 11 stycznia 2021 (do godz.
12.00 w południe).
Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do etapu składania wniosków pełnych zostanie podjęta
do 8 marca 2021.
Wnioski pełne
Wnioski pełne będzie można składać od 8 marca 2021 (od godziny 12.00 w południe) do 19
kwietnia 2021 (do godz. 12.00 w południe).
Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 2 sierpnia 2021.
Formularze wniosku wstępnego i pełnego wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich
wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Programu w zakładce dla
Wnioskodawców/II konkurs na projekty tematyczne.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
W projektach tematycznych ocena wniosków odbywa się dwuetapowo: na pierwszym etapie
Wnioskodawcy składają wnioski wstępne. Wnioskodawcy, których projekty zakwalifikowane
zostaną do drugiego etapu przedstawiają wnioski pełne.
Na obu etapach wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Ocena formalna wniosków
Na etapie wniosków wstępnych sprawdzane jest czy:
•

Wnioskodawca uprawniony jest do ubiegania się o dotację w programie Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy,

•

Wnioskodawca prawidłowo wypełnił wszystkie pola formularza,

•

Wnioskodawca nie złożył więcej wniosków i/lub nie realizuje, i/lub nie jest partnerem
w większej liczbie wniosków niż jest to dozwolone w Programie,

•

Partner/Partnerzy projektu nie zadeklarował/li uczestnictwa w większej liczbie
projektów, niż jest to dozwolone w Programie,

•

wnioskowana dotacja nie przekracza wyznaczonego limitu,

•

dotacja na realizację projektu nie przekracza wyznaczonego limitu,

•

dotacja dotycząca rozwoju instytucjonalnego nie jest wykorzystana na pokrycie
kosztów realizacji projektu
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•

w przypadku dużych dotacji - czy wnioskowana kwota dotacji dotycząca rozwoju
instytucjonalnego nie przekracza 20% łącznych kosztów realizacji projektu liczonych
razem z kosztami pokrytymi z ewentualnego wkładu własnego,

•

podział dotacji między Wnioskodawcę o Partnera/Partnerów (jeśli dotyczy) nie
zakłada, że którykolwiek Partner otrzyma wyższą kwotę środków z dotacji niż
Wnioskodawca.

Na etapie wniosków pełnych sprawdzane jest czy:
•

Wnioskodawca prawidłowo wypełnił wszystkie pola formularza,

•

Wnioskodawca nie złożył więcej wniosków i/lub nie realizuje, i/lub nie jest partnerem
w większej liczbie wniosków niż jest to dozwolone w Programie,

•

Wnioskodawca przesłał Plan działań komunikacyjnych,

•

Wnioskodawca przesłał deklarację/e Partnera/deklaracja Partnerów określającą/e
jego/ich rolę i zadania w realizacji projektu, jeśli projekt realizowany jest
w partnerstwie,

•

Partner/Partnerzy projektu nie zadeklarował/li uczestnictwa w większej liczbie
projektów, niż jest to dozwolone w Programie,

•

Wnioskodawca nie zmienił obszaru wsparcia,

•

Wnioskodawca nie zwiększył kwoty wnioskowanej dotacji,

•

dotacja na realizację projektu nie przekracza wyznaczonego limitu,

•

dotacja dotycząca rozwoju instytucjonalnego nie jest wykorzystana na pokrycie
kosztów realizacji projektu

•

w przypadku dużych dotacji - czy wnioskowana kwota dotacji dotycząca rozwoju
instytucjonalnego nie przekracza 20% łącznych kosztów realizacji projektu liczonych
razem z kosztami pokrytymi z ewentualnego wkładu własnego,

•

podział dotacji między Wnioskodawców o Partnera/Partnerów (jeśli dotyczy) nie
zakłada, że którykolwiek Partner otrzyma wyższą kwotę środków z dotacji niż
Wnioskodawca.

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/II 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.
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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 mailowo
przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku odwołać się mailowo od decyzji.
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 Dyrektorka
Programu.
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/ki oraz - na etapie oceny
wniosków pełnych - dyskusji na spotkaniu ekspertów /ek oceniających wnioski
w każdym obszarze wsparcia,
• dyskusji w gronie Komisji Konkursowej nad listami rankingowymi sporządzonymi na
podstawie ocen niezależnych ekspertów/ek i sformułowaniu list rekomendowanych
dotacji dla Komisji Programu,
• dyskusji nad rekomendacjami Komisji Konkursowej i przyjęciu list dotacji przez Komisję
Programu.
Wnioski oceniane będą osobno w ramach każdego obszaru wsparcia w podziale na małe
i duże dotacje. Eksperci/tki 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 list rankingowych.
Wnioski wstępne na małe dotacje oceniane będą przez dwoje niezależnych ekspertów. Przy
tworzeniu list rankingowych brana jest pod uwagę średnia ocen przyznanych przez
ekspertów/ki. w przypadku, gdy różnica w ocenach ekspertów /ek przekracza 30% oceny
wyższej i chociaż jedna z ocen przekracza 50% możliwych do uzyskania punktów, wniosek
jest dodatkowo oceniany przez trzeciego eksperta/kę, o przy tworzeniu listy rankingowej
brana jest pod uwagę średnia dwóch najbliższych ocen lub – jeśli różnica pomiędzy ocenami
jest taka sama – dwóch wyższych ocen.
Wszystkie wnioski wstępne na duże dotacje oceniane będą przez troje niezależnych
ekspertów/ek. Przy tworzeniu list rankingowych brana jest pod uwagę średnia ocen
przyznanych przez ekspertów/ki.
Na podstawie ocen ekspertów/ek w każdym z poszczególnych obszarów wsparcia utworzone
zostają dwie listy rankingowe – osobno dla małych i dużych dotacji.
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Na etapie oceny wniosków pełnych Komisja Konkursowa dokonuje przeglądu list
rankingowych ustalonych na podstawie ocen ekspertów/tek 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/II konkurs na projekty tematyczne.
Uwagi:
•

Do etapu składania wniosków pełnych zakwalifikowane będą najwyżej ocenione
projekty, których łączne wnioskowane kwoty dotacji nie przekroczą 150% alokacji
planowanej na dany konkurs – osobno na małe i duże dotacje;

•

Plany dotyczące rozwoju instytucjonalnego oceniane są na etapie oceny wniosków
pełnych;

•

Dotacje będą mogły być przyznane jedynie tym projektom, których średnia ocen
ekspertów/ek wyniesie nie mniej niż 50% możliwych do otrzymania punktów;

•

Procedura odwoławcza od oceny merytorycznej i decyzji Komisji Programu nie jest
przewidziana;

•

Prawdziwość oświadczeń Wnioskodawcy oceniania będzie po przyznaniu dotacji na
podstawie wymaganych dokumentów. Lista dokumentów wymaganych przed
podpisaniem znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców
w podrozdziale 11.1.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach poszczególnych etapów konkursu
mailowo, ponadto listy rankingowe oraz listy 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 www.aktywniobywatele.org.pl.

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:
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•

odbędą się 2 ogólne webinaria informacyjne dla Wnioskodawców o Programie,

•

odbędą się 3 webinaria poświęcone poszczególnym obszarom tematycznych,

•

odbędzie się jedno webinarium poświęcone szczegółowym zagadnieniom
merytorycznym związanym z pisaniem wniosku,

•

odbędą się minimum 3 spotkania z organizacjami i instytucjami z PaństwDarczyńców, Państw-Beneficjentów oraz państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego graniczących z Polską. Spotkania mają na celu wesprzeć
Wnioskodawców w znalezieniu partnera do projektu i przybliżyć specyfikę
funkcjonowania organizacji w tych krajach,
Wnioskodawcy będą mogli skorzystać ze wsparcia w znalezieniu partnera
zagranicznego oraz z pomocy w zorganizowaniu spotkania inicjującego współpracę
(jeśli zgłoszą taką potrzebę).

•

Na etapie składania wniosków pełnych odbędą się:
•

5 inspiracyjnych webinariów dla Wnioskodawców,

•

2 webinaria na temat planowania rozwoju instytucjonalnego
w organizacji,

•

jeden warsztat dla Wnioskodawców poświęcony rozwojowi instytucjonalnemu,

•

webinarium poświęcone przygotowaniu budżetu i zarządzaniu finansami
w projektach finansowanych z Programu.

Wnioskodawcy mogą także korzystać ze wsparcia telefonicznego i mailowego udzielanego
przez zespół Programu. Wsparcie to może dotyczyć kwestii proceduralnych i technicznych
związanych ze składaniem wniosków. Dodatkowo na stronie internetowej Programu
www.aktywniobywatele.org.pl będą na bieżąco publikowane odpowiedzi na najczęściej
pojawiające się wątpliwości i pytania.
Na stronie internetowej www.aktywniobywatele.org.pl znajduje się „Podręcznik dla
Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Konkursy na projekty tematyczne” oraz inne dokumenty przydatne przy składaniu wniosków:
instrukcja obsługi Internetowego Systemu Wniosków, formularze wniosków wraz
z instrukcjami i wzory dokumentów, o także filmy instruktażowe oraz nagrania z webinariów.

Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o dotację prosimy
o kontakt z zespołem Operatora Programu.
Jeśli pytanie lub wątpliwość dotyczy:
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•

obszaru wsparcia 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne
i działania społeczne – prosimy o kontakt z zespołem Fundacji Stocznia mailowo
(aktywniobywatele@stocznia.org.pl) lub telefonicznie (22 100 55 94),

•

obszaru wsparcia 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – prosimy
o kontakt z zespołem Fundacji Batorego mailowo (aktywniobywatele@batory.org.pl)
lub telefonicznie (22 536 02 75 lub 730 009 820 oraz 22 536 02 46 lub 730 005 622),

•

obszaru wsparcia 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – prosimy
o kontakt z zespołem Fundacji Batorego mailowo (aktywniobywatele@batory.org.pl)
lub telefonicznie (22 536 02 51 lub 730 003 186 oraz 22 536 02 42 lub 730 005 386),

•

partnerstwa z podmiotami z Państw-Darczyńców – prosimy o kontakt z zespołem
Fundacji Batorego (aktywniobywatele@batory.org.pl) lub telefonicznie (22 536 02 41
lub 791 413 200).
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