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Regulamin Funduszu Fundraisingowego 

I. Informacje ogólne 
1. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) we współpracy z Akademią Rozwoju 

Filantropii w Polsce (ARFP) wspiera Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) we wprowadzaniu nowych 
sposobów pozyskiwania funduszy, prezentuje pomysły na sprawdzone działania, 
a także udziela pomocy doradczej i finansowej w zakresie fundraisingu. 

2. Fundusz Fundraisingowy (dalej Fundusz) to komponent programu „Działaj Lokalnie” 
(dalej Program) mający na celu wsparcie ODL w tworzeniu strategii fundraisingowych 
oraz wdrażaniu nowych metod i narzędzi służących przyciąganiu dodatkowych środków 
do Programu, co w dalszej perspektywie ma się przyczyniać do budowania lokalnego kapitału 
społecznego. 

II. Adresaci Funduszu 
1. Oferta skierowana jest do wszystkich ODL uczestniczących w programie „Działaj Lokalnie”. 

2. W ramach Funduszu przewidziano dwa nabory: jesienią 2019 i jesienią 2020 roku. 

3. Każdy z ODL może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego naboru do Funduszu. 

III. Działania w ramach Funduszu 
1. Korzystanie z Funduszu ma formułę konkursu dla ODL, w ramach którego przyznawane będą 

dotacje na pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć fundraisingowych. 

2. Zaplanowane działania fundraisingowe powinny wynikać z diagnozy potrzeb, mieć przemyślany 
harmonogram i mierzalne efekty. 

3. Zakres możliwych do dofinansowania z Funduszu działań obejmuje szerokie spektrum. 
Ważne, aby efektem było pozyskanie środków finansowych na przyszłe działania ODL. 
Zachęcamy do zapoznania się i wykorzystania w planowanych działaniach pomysłów zawartych 
w publikacji „Filantropia z pomysłem”. 

4. ODL, które mają status organizacji pożytku publicznego, mogą w ramach Funduszu wnioskować 
o dofinansowanie lokalnych kampanii, mających na celu zwiększenie wpływów z tytułu 1% 
podatku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części IV. 

5. Ze środków Funduszu nie może być sfinansowany wkład ODL do „głównej” umowy „Działaj 
Lokalnie 2019” czy też „Działaj Lokalnie 2020”. 
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IV. Wsparcie lokalnych kampanii na rzecz pozyskania 1% podatku 
1. ODL, które w 2019 roku uczestniczą w Programie, mają status organizacji pożytku publicznego 

i są uprawnione do pozyskiwania 1% podatku w 2020 roku1 mogą w ramach Funduszu ubiegać 
się o dofinansowanie lokalnych kampanii, mających na celu zwiększenie wpływów z tytułu 1% 
podatku. 

2. W takim przypadku dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań promocyjnych 
wykorzystywanych w kampaniach na rzecz przekazywania 1% podatku. Mogą nimi być 
np.: przygotowanie i druk ulotek, plakatów (także bilboardowych), przygotowanie spotu 
radiowego lub telewizyjnego, przygotowanie i wykupienie ogłoszenia w prasie, zorganizowanie 
wydarzeń otwartych służących promocji mechanizmu 1%. 

3. Dodatkowym atutem planowanych działań będzie wykorzystanie ubiegłorocznych doświadczeń 
oraz wypracowanych dotychczas narzędzi. 

4. Kampanie na rzecz pozyskania 1% mogą wykraczać poza zakres „Działaj Lokalnie”, mile 
widziane będzie jednak pokazanie związku kampanii z Programem. ARFP doceni włączanie 
partnerów (firmy, instytucje publiczne, media, wolontariuszy) w planowane działania. 

5. Materiały promocyjne stworzone w ramach dotacji muszą zostać opatrzone logotypem 
„zaDziałaj Lokalnie 1%”, dostępnym na stronie www.dzialajlokalnie.pl w strefie ODL 
oraz w stosownym folderze na Dropbox. 

6. W ramach Konkursu wnioskujące organizacje nie mają obowiązku wykazania wkładu własnego, 
jednak mile widziane będą przedsięwzięcia współfinansowane także z innych źródeł. 

V. Terminy i finanse 
1. Wnioski o przyznanie dotacji w pierwszym naborze można składać do 30 listopada 2019 roku. 

Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony w połowie 2020 r. 

2. Maksymalna wysokość dotacji to 4.000 zł. 

3. Pula środków finansowych w pierwszym naborze w ramach Funduszu wynosi 90 000 zł. 
Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków. W przypadku niewykorzystania całej puli, 
ARFP zastrzega sobie możliwość rozdysponowania pozostałych środków w ramach naboru 
ciągłego. 

4. Komisja rekomendująca o przyznaniu dotacji, weźmie pod uwagę następujące kryteria: 
a) Na ile zaproponowane działania są adekwatne do opisanych potrzeb. 
b) W jakim stopniu ODL proponuje działania nowatorskie w danej społeczności. 
c) W jakim stopniu zaplanowane działania są możliwe do zrealizowania w ramach 

zaproponowanego harmonogramu i budżetu. 
d) Na ile proponowane wydatki są adekwatne do planowanych działań. 
e) Dotychczasowa skuteczność pozyskiwania środków przez ODL z tytułu 1% podatku (dotyczy 

ODL ubiegających się o dofinansowanie lokalnych kampanii 1%). 

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd ARFP. 

6. Działania przewidziane przez ODL do dofinansowania ze środków Funduszu w ramach 
pierwszego naboru powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 grudnia 2019 r., a zakończyć 

                                                      
1
 Organizacje aplikujące o dotacje muszą znajdować się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych 

do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
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się do końca kwietnia 2020 roku. Na wniosek ODL, w uzasadnianych przypadkach, termin 
wydatkowania środków może zostać przesunięty. 

7. Ostateczny termin rozliczenia dotacji w ramach pierwszego naboru to 31 maja 2020 roku. 

VI. Tryb zgłaszania wniosków i rozliczania dotacji 
1. Wnioski należy składać wyłącznie w edytowalnej wersji elektronicznej, na specjalnym 

formularzu będącym załącznikiem nr 1, na adres: wnioski@dzialajlokalnie.pl. 

2. Po wyłonieniu przez ARFP wniosków, którym przyznana zostanie dotacja i zatwierdzeniu ich 
przez PAFW, podpisana zostanie umowa z ARFP, a następnie będą wypłacone środki. W ciągu 
dwóch tygodni od zakończenia dofinansowanych działań należy przygotować sprawozdanie, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2. Wszystkie sprawozdania muszą wpłynąć do ARFP 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 roku. 

3. W przypadku realizacji lokalnej kampanii 1% ODL, w terminie do 31 maja 2020 roku, musi 
złożyć sprawozdanie, w którym wypełniona będzie minimum Część I i Część III A. Natomiast 
Część III B sprawozdania powinna być przesłana w terminie 14 dni od otrzymania z Urzędu 
Skarbowego informacji o wysokości otrzymanych środków z tytułu 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Wypełniona Część III B sprawozdania musi trafić do ARFP 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020 roku. 

4. W przypadku niewykorzystania środków z dotacji, ODL jest zobowiązany zwrócić 
niewykorzystaną część do ARFP. 

5. Zasady wydatkowania dotacji są analogiczne, jak w umowie głównej zawieranej pomiędzy ODL 
i ARFP, w ramach Programu. 

6. Rozwiązania przedstawione w sprawozdaniu mogą być udostępnione innym ODL i służyć jako 
przykład/ inspiracja w organizacji kolejnych szkoleń dla beneficjentów. 

VII. Dodatkowe informacje 
1. Regulamin Funduszu obowiązuje od 5 listopada 2019 roku. 

2. ARFP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Funduszu. Informacje o zmianach będą 
podawane do wiadomości ODL. 

 

Załączniki: 
1. Formularz wniosku 
2. Formularz sprawozdania 

mailto:wnioski@dzialajlokalnie.pl

