Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
Wstęp
Program „Działaj Lokalnie” (Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
(PAFW), realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), we współpracy
z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie.

I. Założenia Programu
1. Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach
i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji
rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.
Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys.
osób1. W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne
programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich,
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności. W lokalnych konkursach grantowych,
prowadzonych od 2004 roku, Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) przyznały ponad 8600 dotacji.
Program został wsparty przez PAFW kwotą ponad 35 mln zł. Łączna wartość zrealizowanych projektów
to blisko 72 mln zł. W 2017 roku Sieć ODL liczy 66 organizacji, które swoim zasięgiem obejmują
579 gmin.
2. ODL, dzięki stałej obecności w społeczności, zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych
problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto, na bieżąco pomagają
grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki
finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

II. Czym są Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie?
1. PAFW i ARFP pragną rozwijać system lokalnych konkursów grantowych, rozszerzać Sieć ODL o kolejne
organizacje.
2. W ramach Programu funkcjonują dwa typy ODL: klasyczne i afiliowane. Afiliowane ODL to organizacje
pozarządowe, które mają siedzibę na terenie miejscowości liczącej do ok. 50 tys. mieszkańców
i są gotowe do uruchomienia lokalnego konkursu grantowego w oparciu o doświadczenia
i dokumenty Programu „Działaj Lokalnie” ze środków własnych lub pozyskanych lokalnie.
Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez organizacje pozarządowe z całej Polski,
z których najważniejsze to chęć budowania stabilności finansowej organizacji w oparciu o silną markę,
podnoszenia jakości działań oraz poszukiwanie inspiracji dla rozwoju lokalnego. Afiliowane ODL
stanowią odpowiedź na te potrzeby.
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Program „Działaj Lokalnie” adresowany jest do niewielkich społeczności (liczących do ok. 20 tys. mieszkańców), jednak PAFW
dopuszcza sytuację, że siedziba ODL będzie w miejscowości większej, tj. do 50 tys. mieszkańców.

3. Dla wszystkich Afiliowanych ODL wyłonionych w naborze dostępne będą dotacje w wysokości 5000 zł
lub 10000 zł (w zależności wysokości deklarowanych do pozyskania środków na lokalny konkurs
grantowy). Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na koszty obsługi lokalnego konkursu
grantowego (koszty administracyjne), koszty pozyskania środków na granty (kampanie fundraisingowe)
i nie będą mogły zasilić puli konkursu przeznaczonej na dotacje na lokalne projekty.
4. PAFW i ARFP z dniem 17 lipca 2017 roku rozpoczynają nabór ciągły, w którym planowane jest
wyłonienie 2-4 organizacji, które jako Afiliowane ODL dołączą do Sieci ODL. Systematycznie, spośród
nadesłanych zgłoszeń, wyłaniane będą organizacje, które następnie przejdą proces weryfikacji
i monitoringu.
5. Wyłonione w naborze Afiliowane ODL na początku 2018 przejdą cykl szkoleń poświęconych
prowadzeniu lokalnych konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Począwszy
od 2018 roku nowe Afiliowane ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe „Działaj
Lokalnie” wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL.

III. Szczegółowe zasady udziału w naborze
1. Do naboru na Afiliowane ODL mogą przystąpić organizacje pozarządowe, zainteresowane
prowadzeniem lokalnych programów grantowych wyłącznie ze środków własnych lub pozyskanych
lokalnie. Afiliowane ODL będą mogły prowadzić swoje konkursy grantowe na obszarze od minimum
4 do kilkunastu gmin2 z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL
(Zasięg Programu można sprawdzić na stronie internetowej http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu).
2. Od zainteresowanych organizacji oczekuje się między innymi umiejętności pozyskiwania środków
finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest również, aby misja
organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy
do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego. Jednym z kryteriów
będzie także plan realizacji konkursu grantowego.
3. W naborze będą rozpatrywane wnioski tylko tych organizacji, które spełniły wszystkie kryteria
formalne:
 są organizacjami pozarządowymi, posiadają osobowość prawną i mają siedzibę w miejscowości
liczącej do ok. 50 tys. mieszkańców;
 cele statutowe organizacji są zgodne z celami Programu „Działaj Lokalnie” i statut pozwala
na przyznawanie dotacji na wspieranie celów wymienionych w par. 4 Ustawy o Działalności Pożytku
Publicznego i Wolontariacie lub organizacja jest gotowa dostosować swój statut do działalności
grantodawczej;
 są w stanie pozyskać środki finansowe przeznaczone na dotacje w lokalnym konkursie
(min. 7000 zł);
 planują realizację pierwszego lokalnego konkursu grantowego na obszarze od 4 do kilkunastu gmin,
z wyłączeniem terenów objętych działaniem dotychczasowych ODL (zasięg przedstawiony
na stronie http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu);
 siedziba organizacji znajduje się w gminie, która nie jest objęta zasięgiem dotychczasowych ODL
(zasięg przedstawiony na stronie http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu);
 prowadzą księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego;
 mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych;
 współpracują z różnorodnymi partnerami lokalnymi;
 opracują wniosek aplikacyjny (załącznik) i złożą go wraz z załącznikami do ARFP.
4. Do naboru nie mogą przystępować organizacje będące w likwidacji.
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PAFW i ARFP dopuszczają taką możliwość, aby w pierwszym lokalnym konkursie grantowym Afiliowane ODL określiły nieco
mniejszy zasięg, ale nie mniejszy niż 1 gmina.

5. Mile widziane będą rekomendacje od ODL, które już uczestniczą w Programie „Działaj Lokalnie”.
Dodatkowo mile widziane będzie doświadczenie w realizacji programów grantowych
lub stypendialnych.

IV. Korzyści z udziału w Programie
Program „Działaj Lokalnie” jest największym programem grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Jest najstarszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, służącym za wzór dla innych modeli
dystrybucji środków finansowych. Z udziałem w Programie wiąże się szereg korzyści zarówno
dla organizacji, która staje się ODL jak i dla jej partnerów (w szczególności samorządów, lokalnego biznesu
oraz innych organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje).
1. Korzyści dla Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie
a. Włączenie do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i możliwość współpracy z pozostałymi 66 ODL
zlokalizowanymi w całej Polsce.
b. Możliwość korzystania z marki Programu „Działaj Lokalnie”.
c. Łatwiejszy i szybszy dostęp do innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań i narzędzi
wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją pozarządową i animowaniu społeczności lokalnej.
d. Możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia (m.in. szkoleń, warsztatów, spotkań
regionalnych, webinariów itp.) służące podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
e. Coroczne spotkania Sieci ODL, służące podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
f. Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na administrowanie Programem na poziomie lokalnym.
g. Dostęp do elektronicznego generatora Programu, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne
konkursy grantowe.
h. Możliwość udziału w wewnętrznych konkursach, w których przyznawane są nagrody finansowe
służące inspiracji i podnoszeniu motywacji.
i. Wsparcie merytoryczne ze strony PAFW oraz ARFP.
Wszystkie te elementy są dostępne dla każdego ODL bezpłatnie i prowadzą do wszechstronnego rozwoju
organizacji oraz jej pracowników.
2. Korzyści dla partnerów Ośrodków Działaj Lokalnie (w tym samorządów, biznesu, organizacji
pozarządowych):
Program „Działaj Lokalnie” został zaplanowany w taki sposób, by angażować i rozwijać nie tylko organizacje
pozarządowe, ale także ich lokalnych partnerów, którymi najczęściej są samorządy i przedstawiciele
biznesu. Zaangażowanie różnych sektorów w Program jest inwestycją w kapitał społeczny i sprzyja
nawiązywaniu współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym.
Warto wspierać (finansowo oraz pozafinansowo) Ośrodki Działaj Lokalnie. Wśród korzyści, które o tym
świadczą, można wymienić m.in. to, że instytucja, która staje się partnerem ODL:
a. jednocześnie wspiera kilka lub kilkanaście organizacji;
b. staje się rozpoznawalna w środowisku lokalnym – ODL, na podstawie umowy z ARFP,
mają obowiązek wszelkimi kanałami promować swoich partnerów, więc logo danej instytucji
(gminy, firmy, organizacji pozarządowej) pojawia się wszędzie tam, gdzie realizowane są projekty
„Działaj Lokalnie” (na stronach www, portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych,
spotach itp.);
c. ma możliwość udziału w różnych przedsięwzięciach proponowanych w Programie „Działaj
Lokalnie” m.in. w ogólnopolskim konkursie Dobroczyńca Roku http://www.dobroczyncaroku.pl;
d. ma możliwość budowania pozytywnego wizerunku, jest postrzegana jako wiarygodny partner,
który mądrze inwestuje w rozwój społeczności lokalnej.

V. Zasady wyboru nowych Afiliowanych ODL
1. Oceny formalnej złożonych wniosków dokona ARFP. Oceny merytorycznej dokona komisja powołana
przez ARFP w porozumieniu z PAFW.
2. PAFW i ARFP zakładają, że pierwsza ocena złożonych wniosków odbędzie się nie wcześniej
niż 1 października 2017 roku. Oceny wniosków będą przeprowadzane co 2-3 miesiące, do wyczerpania
puli środków przewidzianych na nowe Afiliowane ODL.
3. Spośród nadesłanych wniosków spełniających kryteria formalne, zostanie wyłonionych od 2 do 4
Afiliowanych ODL. Ocena ta będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:
 ogólną dotychczasową działalność organizacji i/lub jej liderów (znaczenie i skalę przeprowadzonych
działań dla społeczności);
 zasoby ludzkie i materialne organizacji (liczbę pracowników i współpracowników organizacji
oraz wolontariuszy, siedziba, wyposażenie, jakim dysponuje organizacja);
 motywację organizacji do prowadzenia lokalnego programu grantowego i perspektywę rozwoju
Programu „Działaj Lokalnie” na swoim terenie;
 planowany zasięg lokalnego konkursu grantowego względem dotychczasowych działań organizacji;
 plan realizacji konkursu grantowego, w odniesieniu do zaangażowania partnerów;
 otwartość na lokalną społeczność i znajomość środowiska lokalnego;
 wstępny plan pozyskiwania środków finansowych na realizację konkursu i współpracę
z darczyńcami (różnorodność źródeł finansowania oraz zakres współpracy z darczyńcami);
 doświadczenie organizacji w działalności grantodawczej lub stypendialnej (kryterium dodatkowe).
4. Na początku 2018 nowe Afiliowane ODL przejdą cykl szkoleń z zakresu: pozyskiwania funduszy,
budowania partnerstwa lokalnego, promocji programu grantowego, zasad realizacji konkursu „Działaj
Lokalnie”, w tym obsługi generatora wniosków, pomocy potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu
wniosków aplikacyjnych, powoływania i pracy komisji grantowej, oceny i wyboru projektów,
prowadzenia doradztwa, szkoleń, sieciowania dofinansowanych inicjatyw, monitoringu merytorycznego
i finansowego projektów oraz sprawozdawczości i promocji rezultatów dofinansowanych projektów.
5. Po zakończeniu cyklu szkoleń organizacje te dołączą do Sieci ODL, rozpoczną prowadzenie lokalnych
programów grantowych i regularne coroczne ogłaszanie lokalnych konkursów, począwszy od wiosny
2018 roku.
6. Nie przewiduje się w Programie, aby dana organizacja mogła w przyszłości zmienić status
z Afiliowanego ODL na klasyczny.

VI. Harmonogram naboru i współpracy z nowymi Afiliowanymi ODL
17 lipca 2017 roku – ogłoszenie naboru
październik 2017 roku – pierwsza ocena merytoryczna zgłoszonych wniosków
październik – grudzień 2017 roku – wizyty monitorujące w wybranych organizacjach, ogłoszenie wyników
naboru
styczeń 2018 – szkolenie w Warszawie
styczeń – luty 2018 – podpisanie umów z ARFP
styczeń – kwiecień 2018 – pozyskiwanie środków na konkurs, ew. dostosowanie statutów do działalności
grantodawczej
kwiecień – czerwiec 2018 – ogłoszenie przez ODL lokalnych konkursów grantowych i nabór wniosków
czerwiec – lipiec 2018 – posiedzenie komisji grantowej, wyłonienie lokalnych grantobiorców, podpisanie
umów z grantobiorcami
sierpień – grudzień 2018 – realizacja dofinansowanych projektów
styczeń 2019 – rozliczenie grantobiorców
luty 2019 – sprawozdanie do ARFP

VII. Zadania Afiliowanych ODL
1. Zadania Afiliowanych ODL są takie same jak pozostałych Ośrodków należących do Sieci ODL. W ramach
umowy z ARFP, Afiliowany ODL zobowiązany jest do:
a. zebrania funduszy na lokalny konkurs grantowy w wysokości minimum 7000 zł.
b. organizacji lokalnego konkursu grantowego, w oparciu o zasady i dokumenty obowiązujące
w Programie.
c. współpracy z ARFP w zakresie prawidłowej realizacji konkursu oraz udziału w oferowanych
w ramach programu formach rozwojowych (szkoleniach, wizytach studyjnych, spotkaniach
regionalnych).
2. Afiliowane ODL zobowiązane są do przeprowadzenia lokalnego konkursu grantowego, którego celem
jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego
w miejscowościach liczących do około 20 tys. mieszkańców na obszarze zdefiniowanym we wniosku
aplikacyjnym. Konkurs grantowy będzie realizowany w oparciu o zasady i dokumenty wypracowane
w „Działaj Lokalnie”. Na przeprowadzenie konkursu Afiliowany ODL musi samodzielnie zebrać
fundusze, które będą stanowić pulę przeznaczoną na dotacje lokalne.
3. ARFP będzie wspierać przygotowanie i uruchomienie pierwszego konkursu grantowego przez
Afiliowane ODL, wykorzystując sprawdzone pomysły w „Działaj Lokalnie” oraz zapraszając do wsparcia
2-3 doświadczone ODL, które w pierwszym roku będą pełnić rolę mentorów.
4. Na określonym przez siebie terenie działania Afiliowany ODL przeprowadzi spotkania informacyjne
i szkoleniowe w celu wyłonienia potencjalnych grantobiorców Programu – organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych (grupy nieformalne mogą aplikować do konkursu działając przy organizacji
lub jednej z instytucji publicznej wymienionej w regulaminie konkursu lub samodzielnie,
jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Zadaniem Afiliowanego ODL jest także dopilnowanie,
aby każdy podmiot realizujący projekt zebrał wymagany wkład własny (już na etapie realizacji projektu).
5. W ramach prowadzenia lokalnego konkursu, Afiliowany ODL dokona oceny formalnej otrzymanych
wniosków, w oparciu o kartę kryteriów oceny formalnej (otrzymanej od ARFP), powoła lokalną komisję
grantową (na podstawie wytycznych ARFP, komisja składać się będzie z przedstawicieli różnych
sektorów) i zorganizuje co najmniej 1 posiedzenie jej członków w celu wyłonienia grantobiorców
lokalnego konkursu (spośród wniosków spełniających kryteria formalne). Ponadto Afiliowany ODL
przygotuje członków lokalnej komisji grantowej do dokonywania jak najlepszej oceny projektów,
uwzględniając m.in. diagnozę potrzeb lokalnych.
6. Po zakończonej ocenie Afiliowany ODL zorganizuje spotkanie dla wszystkich wyłonionych w konkursie
beneficjentów i umożliwi im zapoznanie się z poszczególnymi projektami, które będą realizowane
na terenie objętym konkursem, a także zapozna ich z zasadami Programu. Przygotuje też umowy dla
grantobiorców (na podstawie otrzymanych od ARFP wzorów) i przekaże im środki na realizację działań
zaplanowanych w umowach.
7. Podczas trwania konkursu, Afiliowany ODL zobowiązany jest monitorować postępy w realizacji
lokalnych inicjatyw dofinansowanych w ramach lokalnego konkursu grantowego oraz sposób
wydatkowania środków w ramach przyznanych dotacji. Przez cały czas realizacji projektów, Afiliowany
ODL powinien sieciować dofinansowane inicjatywy, między innymi poprzez organizowanie spotkań
służących wymianie doświadczeń.
8. Po zakończeniu działań w dofinansowanych projektach, Afiliowany ODL zobowiązany jest
do rozliczenia wszystkich dofinansowanych projektów i przesłania do ARFP raportu z realizacji
konkursu, a także do uzupełnienia bazy projektów dostępnej na stronie internetowej Programu
www.dzialajlokalnie.pl.
9. Afiliowany ODL przeprowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne o konkursie, aby dotrzeć
do jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców. Informacja będzie rozprowadzana za pomocą
różnorodnych kanałów informacyjnych (plakaty, ogłoszenia, spotkania, konsultacje, media lokalne,
internet). Afiliowany ODL zobowiązany będzie do zorganizowania spotkań informacyjnych dla
potencjalnych beneficjentów – liczba spotkań zależeć będzie od obszaru objętego konkursem.

Afiliowany ODL zobowiązany jest także do promowania Programu w różnorodnych mediach, na każdym
etapie jego realizacji. ARFP zapewnia podstawowe materiały promocyjne.
10. Cały proces, od aplikowania do raportowania, jest prowadzony w systemie komputerowym, zwanym
generatorem wniosków. Każdy z wyłonionych Afiliowanych ODL otrzyma dostęp do generatora
wniosków.
11. Lista podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki „Działaj Lokalnie” jest zamknięta. Afiliowane
ODL będą corocznie przyznawać dotacje w lokalnych konkursach grantowych następującym
podmiotom:
 organizacjom pozarządowym posiadającym osobowość prawną (tj. fundacjom, stowarzyszeniom
zarejestrowanym w KRS lub klubom sportowym zarejestrowanym w ewidencji Starosty
Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych
i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup
Rybackich, Lokalnych i Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz związków stowarzyszeń.
 grupom nieformalnym (w tym także oddziałom terenowym organizacji nieposiadającym
osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej)
lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja
kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość
prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają,
do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań,
podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 grupom nieformalnym, występującym z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL3.
12. W Programie „Działaj Lokalnie” standardowo można otrzymać do 6000 zł na projekty trwające
od 4 do 6 miesięcy. Afiliowane ODL mogą w swoich lokalnych konkursach grantowych wybrać opcję
z dotacjami w wysokości do 3000 zł na realizację lokalnych projektów trwających od 2 do 4 miesięcy.

VIII. Zakres merytoryczny projektów wspieranych przez Afiliowane ODL
1. Afiliowane ODL będą przekazywać dotacje na projekty aktywizujące mieszkańców wokół różnych celów
o charakterze dobra wspólnego i realizowane w miejscowościach liczących do około 20 tys.
mieszkańców. Projekty mogą być związane z następującą tematyką: pomocą społeczną, nauką,
edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia,
działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem
oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa
przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom
społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu,
działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Projekty powinny być realizowane z udziałem wolontariuszy, z wykorzystaniem lokalnych zasobów
i w sposób integrujący społeczność (różnorodnych partnerów instytucjonalnych i mieszkańców).
3. W ramach Programu PAFW i ARFP dają możliwość uruchomienia ścieżek tematycznych. Celem
uruchomienia ścieżek tematycznych jest ułatwienie zainteresowanym klasycznym ODL i Afiliowanym
ODL pozyskiwania dodatkowych środków i partnerów do Programu, zarówno samorządowych,
jak i biznesowych. Samorządy gminne i powiatowe zainteresowane wsparciem konkursu „Działaj
Lokalnie” będą mogły skorzystać z wybranej ścieżki tematycznej wykorzystując mechanizm regrantingu
czy realizację zadania w ramach otwartego konkursu ofert. Podobnie przedsiębiorcy, zainteresowani
wsparciem konkursu „Działaj Lokalnie” w jakimś konkretnym obszarze tematycznym (np. zbieżnym
3

Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę
mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna, czyli nigdzie nie zarejestrowana grupa co najmniej
trzech osób, z gminy objętej konkursem „Działaj Lokalnie” ma możliwość porozumienia się z działającą na jej terenie instytucją
lub organizacją i za jej pośrednictwem złożenia wniosku do konkursu.

z misją firmy lub zainteresowaniami pracowników czy kadry zarządzającej), będą mogli wesprzeć ODL
lub Afiliowany ODL w wybranej ścieżce tematycznej. Ścieżki tematyczne nie są obowiązkowe, stanowią
ofertę równoległą w stosunku do dotychczasowego trybu konkursowego w Programie.

IX. Oferta wsparcia dla ODL ze strony Programu
W ramach Programu Sieć ODL (w tym także Afiliowane ODL) wspierana jest w następujący sposób:
1. ARFP dostarcza wzory dokumentów niezbędne do realizacji Programu (regulamin konkursu, formularz
wniosku o dotację, kartę oceny wniosków oraz umowę z lokalnym beneficjentem wraz z załącznikami,
a także karty monitoringu merytorycznego i finansowego).
2. W ramach wsparcia ARFP zapewnia materiały promocyjne potrzebne
i popularyzowania konkursu (m.in.: plakaty, rollup, żagielki promocyjne).

do

realizowania

3. Przez cały okres trwania umowy zespół ARFP prowadzi doradztwo, przekazuje informacje ważne dla
realizacji konkursu, monitoruje działania ODL, analizuje otrzymywane od ODL dane, organizuje
spotkania dla całej sieci, a także prowadzi stronę internetową poświęconą Programowi.
4. Każdy ODL może wziąć udział w wizytach studyjnych między członkami sieci, a także startować
w wewnętrznych konkursach (m.in. na wsparcie kampanii 1%).

X. Warianty finansowania Afiliowanych ODL
1. Afiliowane ODL, które zadeklarują pozyskanie na granty min. 7000 zł w lokalnym konkursie, będą mogły
ubiegać się o dotację w wysokości 5000 zł.
2. Afiliowane ODL, które zadeklarują pozyskanie na granty min. 15000 zł w lokalnym konkursie,
będą mogły ubiegać się o dotację w wysokości 10000 zł.
wkład własny Afiliowanego ODL na granty
dotacja PAFW obsługę konkursu
minimalny budżet konkursu (łącznie koszty obsługi i pula na granty)

wariant 1
7000 zł
5000 zł
12000 zł

wariant 2
15000 zł
10000 zł
25000 zł

XI. Informacje końcowe
1. PAFW i ARFP zobowiązują się wykorzystać informacje pozyskane od organizacji w trybie niniejszego
naboru wyłącznie w celu wyboru Afiliowanych ODL.
2. Od decyzji komisji dokonującej wyboru Afiliowanych ODL nie przysługuje odwołanie.
3. Oferta wsparcia dla ODL może ulec modyfikacji w kolejnych latach.

XII. Zgłoszenia
1. Wypełniony „Wniosek kandydata na Afiliowany ODL” (w jednym egzemplarzu) należy przesyłać pocztą
na adres:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Nabór na Afiliowane ODL
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
elektroniczną edytowalną wersję wniosku (bez podpisów i załączników) prosimy przesłać na adres:
arfp@filantropia.org.pl z tematem: Nabór na Afiliowane ODL
2. Informacji w sprawach naboru udziela Paweł Zań, pod numerem telefonu 22 622 02 09 wew. 15,
oraz poprzez e-mail: p.zan@filantropia.org.pl

