Program Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy
Zaproszenie do składania wniosków
w konkursie na dotacje instytucjonalne

21 lutego 2022 roku
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Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją
Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na dotacje
instytucjonalne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Konkurs jest
finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Kwota przeznaczona na dotacje w konkursie: 2 226 000 EUR
Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się na
stronie internetowej Programu w zakładce o Programie/rezultaty.
Dotacje:
•
•
•
•

minimalna kwota dotacji: 50 000 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 100 000 EUR,
czas realizacji: od 16 do 20 miesięcy,
wkład własny: nieobowiązkowy.

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie:
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.
Termin składania wniosków: od 1 marca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do
21 kwietnia 2022 r. (do godziny 12.00 w południe)
Termin ogłoszenia wyników: lipiec 2022
Okres wykorzystania dotacji może się zacząć najwcześniej 1 września 2022 r. i musi
się zakończyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.
Formularz wniosku wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego wypełnienia znajduje się
na stronie internetowej Programu w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na
dotacje instytucjonalne.

O PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest
jednym z 13 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.
Drugi program, Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, jest prowadzony przez konsorcjum, w skład którego
wchodzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja
Edukacja dla Demokracji, więcej na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl
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Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych w Programie przyznawane jest na
działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne.
W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi
w Traktacie Europejskim oraz w Regulacjach w sprawie Norweskiego Mechanizmu
Finansowego: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do
mniejszości.

DOTACJE INSTYTUCJONALNE

Dotacje instytucjonalne przyznawane będą organizacjom społecznym, których
działalność jest istotna dla całego trzeciego sektora, branży lub obszaru, w jakim
działają.
Dotacje powinny służyć takiemu wzmocnieniu organizacji, które umożliwi im
długofalową i efektywną realizację ich misji. Dzięki dotacjom organizacje będą
mogły zainwestować w rozwój instytucjonalny i wzmocnienie fundamentów swojego
działania, oraz zyskać stabilność finansową, umożliwiającą prowadzenie działań
w sposób bardziej efektywny i na większą skalę.
Organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie. Nie przyjmujemy
wniosków składanych w partnerstwach. Organizacja może ubiegać się o dotację
instytucjonalną, nawet jeśli otrzymała dotację w poprzednich konkursach (na projekty
tematyczne i sektorowe) organizowanych przez program Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy.
Dotacje można przeznaczyć na:
a) realizację działań mających na celu wzmocnienie i rozwój organizacji, zgodnie
z przyjętą przez organizację długofalową strategią/planem działania,
b) prowadzenie bieżącej działalności zgodnej z misją organizacji, zgodnie z przyjętą
przez organizację długofalową strategią/planem działania.
Rozliczenie dotacji i wypłata rat będą uzależnione wyłącznie od osiągnięcia
zaplanowanych rezultatów (a nie na podstawie szczegółowego budżetu czy
dokumentów księgowych).
Dotacja wypłacana jest w formie ryczałtu – czyli bez konieczności przedstawiania
Operatorowi dokumentów kosztowych i składania szczegółowych sprawozdań
finansowych z wykorzystania dotacji. Wypłaty rat dotacji nie są uzależnione od
kosztów faktycznie poniesionych przez Grantobiorcę. Koszty uznaje się za poniesione
z chwilą wypłacenia ich Grantobiorcy.
Dotacje są przekazywane w trzech ratach:
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•
•
•

płatność początkowa: maksymalnie 50% kwoty dotacji po podpisaniu
umowy,
płatność okresowa: po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego,
płatność końcowa: minimalnie 10% kwoty dotacji po zatwierdzeniu
sprawozdania końcowego.

Nie mają zastosowania zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków zawarte
w Podręcznikach dla Wnioskodawców i Grantobiorców projektów tematycznych
i sektorowych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Nie ma
również listy kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych i wykluczonych. Środki
mogą być wykorzystane w sposób, który przyczyni się do osiągnięcia zakładanych
rezultatów. Jednak Grantobiorca jest zobowiązany do prawidłowego zarządzania
finansami, które może być monitorowane i sprawdzane przez Operatora w trakcie
weryfikacji sprawozdań, jak również podczas wizyt w siedzibie Grantobiorcy.
Po zakończeniu realizacji dotacji Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia
raportu z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego
rewidenta. Raport powinien być przygotowany za ostatni pełny rok wydatkowania
dotacji i powinien obejmować, jak również wyraźne wymieniać, wsparcie otrzymane
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.
Jeżeli plan działania/strategia organizacji nie będzie wdrażana w zgodzie z zasadami
ustalonymi w umowie dotacyjnej lub też z informacji dostarczonych przez
Grantobiorcę wynikać będzie, że wyniki jego działań są niezadowalające, Operator
może zażądać zwrotu całości lub części wypłaconej już dotacji. Zarówno Operator
Funduszu jak i Biuro Mechanizmów Finansowych mają prawo zlecić audyt finansowy
Grantobiorcy.

WNIOSKODAWCY
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia rejestrowe,
fundacje oraz związki stowarzyszeń, które spełniają poniższe warunki:
•

należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli
organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych
organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie
i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności
społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania,
reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach
strażniczych lub rzeczniczych);
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2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń

•

•
•
•
•

•
•

(np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych
przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie
obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona
praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na
wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące
działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz
wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów,
którymi się zajmują;
3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw
człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest
kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na
monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego
tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia
ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość
społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka
i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw
człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są
szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi
i europejskimi sądami).
mają poparcie innych organizacji i grup nieformalnych wyrażone w postaci
co najmniej 7 pisemnych rekomendacji od 7 różnych podmiotów (w tym
maksymalnie 2 rekomendacje od grup nieformalnych) z uzasadnieniem
zawierającym informację, z jakich efektów pracy rekomendowanej organizacji
skorzystały oraz jak widzą znaczenie rekomendowanej organizacji dla
trzeciego sektora/branży/środowiska na rzecz którego działa/obszaru,
w którym działa (wzór znajduje się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs
na dotacje instytucjonalne);
ich średnie roczne przychody z ostatnich 3 lat obrachunkowych (2019-2021)
są nie mniejsze niż 300 000 PLN;
przedstawią wieloletnią strategię lub plan działania dotyczący rozwoju całej
organizacji lub jednego z kluczowych obszarów jej działania;
w momencie składania wniosku są zarejestrowane od co najmniej 5 lat;
załączyły do wniosku sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności
(lub sprawozdania OPP) z lat 2019, 2020 oraz wstępnie przygotowany bilans
wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2021;
przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2021;
są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów
publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych;
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•
•
•
•

•
•

nie działają w celu osiągnięcia zysku;
działają na rzecz dobra publicznego, a 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 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
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 konkursu na dotacje instytucjonalne w rozdz. 4.
Uwaga!
Bardzo prosimy o sprawdzenie czy Wnioskodawca rzeczywiście spełnia wymagane
kryteria i warunki. Przy składaniu wniosku nie prosimy o przedstawienie wszystkich
dokumentów potwierdzających powyższe oświadczenia. Wymagamy załączenia
7 rekomendacji, sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (lub
sprawozdania OPP) z lat 2019, 2020 oraz wstępnie przygotowanego bilansu wraz
z rachunkiem zysków i strat za rok 2021.
Oceniając wnioski będziemy opierać się na złożonym przez Wnioskodawcę
oświadczeniu i przedstawionych dokumentach. Jeśli dotacja zostanie przyznana,
przed podpisaniem umowy Wnioskodawca będzie musiał przedstawić pozostałe
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.

2

Ewentualny fakt zawarcia układu ratalnego będzie uznany przez Operatora za brak zaległości
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Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować
w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez
program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na
dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny.

DOTACJA
W konkursie na dotacje instytucjonalne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 do 100 tys. EUR.
Dotacje w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przyznawane będą
w euro.
Dotacje wypłacane będą w 3 ratach określonych na podstawie kondycji finansowej
Wnioskodawcy. Ostatnia rata w wysokości co najmniej 10% dotacji wypłacana będzie
po przyjęciu przez Operatora sprawozdania końcowego.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie:
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.
Termin składania wniosków: od 1 marca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do
21 kwietnia 2022 r. (do godziny 12.00 w południe)
Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Na etapie oceny formalnej wniosków sprawdzane jest, czy:
•
•
•
•

Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia wniosku (jest fundacją,
stowarzyszeniem rejestrowym lub związkiem stowarzyszeń),
Wnioskodawca prawidłowo wypełnił wszystkie pola formularza,
Wnioskodawca został zarejestrowany w KRS nie później niż 5 lat przed
złożeniem wniosku,
Wnioskodawca złożył nie więcej niż jeden wniosek w konkursie na dotacje
instytucjonalne,
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•

•

•
•
•
•

Wnioskodawca przedstawił 7 rekomendacji (opinii) od współpracujących z nim
organizacji i/lub grup nieformalnych przygotowanych według wzoru
Operatora (w tym maksymalnie dwie rekomendacje od grup nieformalnych),
Wnioskodawca załączył zatwierdzone sprawozdania finansowe i sprawozdania
z działalności (lub sprawozdanie OPP) z lat 2019, 2020 oraz wstępnie
przygotowany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 20213,
średnie przychody Wnioskodawcy z ostatnich trzech lat (2019-2021) są nie
mniejsze niż 300 000 PLN,
Wnioskodawca załączył do wniosku strategię/plan działania co najmniej na
najbliższe 2 lata (2022-2023),
Wnioskodawca załączył budżet organizacji na najbliższe 2 lata (2022-2023),
wnioskowana dotacja nie przekracza wyznaczonego limitu.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie oświadczeń
i dokumentów dołączonych do wniosku.
Wzór karty oceny formalnej wniosku znajduje się na stronie internetowej Programu
w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na dotacje instytucjonalne.
Jeśli w trakcie wypełniania formularza przydarzy się drobny błąd o charakterze
technicznym, 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, 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) zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Programu www.aktywniobywatele.org.pl.

3

Jako wstępnie przygotowany bilans i rachunek zysków i strat rozumiemy robocze wersje obu dokumentów,
które mogą nie uwzględniać jeszcze ewentualnych korekt, a także nie muszą być sporządzone ani zatwierdzone
zgodnie ze statutem organizacji. Robocze wersje są nam niezbędne do określenia wysokości przychodów
organizacji za 2021 rok.
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Ocena merytoryczna wniosków
Proces oceny merytorycznej polega na:
• ocenie każdego wniosku przez 3 niezależnych Ekspertów i Ekspertki,
• indywidualnych spotkaniach Wnioskodawców z wszystkimi Ekspertami
i Ekspertkami oceniającymi wnioski,
• dyskusji na spotkaniu Ekspertów i Ekspertek nad listą rankingową
sporządzoną na podstawie ocen niezależnych Ekspertów/ek i sformułowaniu
list rekomendowanych dotacji dla Komisji Konkursowej,
Komisja Konkursowa dokonuje przeglądu list rankingowych ustalonych 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.
Wzór karty oceny merytorycznej wniosku znajduje się na stronie internetowej
Programu w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na dotacje instytucjonalne.
Uwagi:
•

•

•
•

do etapu rozmów z Ekspertami i Ekspertkami zakwalifikowane będą najwyżej
ocenione wnioski, których łączna wnioskowana kwota dotacji nie przekroczy
125% alokacji planowanej na konkurs;
dotacje będą mogły być przyznane jedynie tym wnioskom, których średnia
ocen Ekspertów i Ekspertek wyniesie nie mniej niż 70% 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 9.1.1.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailowo. Ponadto listy
rankingowe oraz listy wniosków, którym zostały przyznane dotacje i tych, którym
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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 prowadzenia Programu
i realizacji projektów finansowanych w Programie znajduje się na stronie
https://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/procedura-skargowa/.

WSPARCIE DLA WNIOSKODAWCÓW I GRANTOBIORCÓW
Operator Programu zapewni wsparcie dla Wnioskodawców i Grantobiorców
w postaci:
•
•

•

•

podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców,
2 spotkań dla Wnioskodawców on-line lub stacjonarnych (w zależności od
sytuacji epidemicznej): ogólnego o zasadach konkursu oraz o przygotowaniu
i realizacji strategii rozwoju z udziałem osób mających praktyczne
doświadczenia zarządzania organizacją, które prowadziły proces budowania
i wdrażania strategii rozwoju,
pomocy udzielanej przez facylitatorów/facylitatorkI, którzy pomogą
Wnioskodawcom w zaktualizowaniu, poprawieniu lub doprecyzowaniu
strategii rozwoju/planu działań organizacji (na etapie składania wniosków),
pomocy w zakresie ewaluacji, komunikowania o rezultatach działalności,
fundraisingu, etc., udzielanej przez wynagradzanych przez Operatora
doradców/doradczynie (podczas realizacji strategii/planu działań).

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.
Konkurs na dotacje instytucjonalne” oraz inne dokumenty przydatne przy składaniu
wniosków: formularz wniosku wraz z instrukcjami, wzory dokumentów. Znajdą się
tam także nagrania ze spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.
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Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ubieganiem się o dotację prosimy
o kontakt z zespołem Operatora Programu mailowo (ijanikowska@batory.org.pl) lub
telefonicznie (22 536 02 75 lub 730 009 820).
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