Regulamin konkursu na mini-dotacje związane z przeprowadzeniem
lokalnych etapów „Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020
I.

Wstęp

1. Konkurs na wsparcie w postaci mini-dotacji lokalnych etapów „Opowiedz..” 2019 i „Opowiedz…”2020
(Konkurs) prowadzony jest przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP),
w ramach programu „Działaj Lokalnie” (Program), będącego przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności (PAFW).
2. ARFP ogłasza wewnętrzny Konkurs na mini-dotacje, służący wsparciu Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL)
przy przeprowadzeniu lokalnych etapów „Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020.

II.

Adresaci konkursu

1. Mini-dotację może otrzymać każdy ODL, który pragnie na swoim terenie przeprowadzić lokalny etap
„Opowiedz…” dla swoich grantobiorców (szczegóły dotyczące lokalnego i ogólnopolskiego etapu
„Opowiedz…” określono w dokumencie: Regulamin Konkursu „Opowiedz...” w ramach programu „Działaj
Lokalnie).
2. ODL składając wniosek sam decyduje, czy chce zorganizować jedną rundę konkursu „Opowiedz…”
czy dwie, i w którym roku. Przy ubieganiu się o dofinansowanie do wyboru są następujące możliwości:
a. organizacja jednego konkursu „Opowiedz…” 2019
b. organizacja jednego konkursu „Opowiedz…” 2020
c. organizacja dwóch konkursów „Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020.
3. Każdy ODL może złożyć tylko jeden wniosek w ramach Konkursu.

III.

Zakres wsparcia w ramach dotacji

1. Łączna pula mini-dotacji dla ODL wynosi około 60.000,00 zł. Środki te przyznawane będą na podstawie
wniosków ODL złożonych do ARFP.
2. Maksymalna wysokość mini-datacji wynosi:
a. 1500 zł w przypadku, gdy ODL wnioskuje o mini-dotację na przeprowadzenie jednego lokalnego
etapu „Opowiedz..” („Opowiedz…” 2019 albo „Opowiedz…” 2020). Środki przyznawane będą
jednorazowo na jeden lokalny etap „Opowiedz…”.
b. 3000 zł w przypadku, gdy ODL wnioskuje o mini-dotację na przeprowadzenie dwóch lokalnych
etapów „Opowiedz…” („Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020 ) Środki przyznawane będą
jednorazowo na dwa lokalne etapy „Opowiedz…”.
3. ARFP zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.
4. Środki w ramach dotacji będą mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych od 1 września
2019 roku do 31 stycznia 2021 roku.
5. W ramach Konkursu ODL nie mają obowiązku wykazania wkładu własnego, jednak mile widziane będą
przedsięwzięcia współfinansowane także z innych źródeł.

IV.

Termin i tryb rozpatrywania wniosków:

1. Wypełnione wnioski o przyznanie mini-dotacji, wyłącznie na aktualnym formularzu (w formacie .doc
lub .docx), należy przesyłać e-mailem do ARFP od momentu ogłoszenia konkursu do 15 lipca 2019
na adres: wnioski@dzialajlokalnie.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Wniosek−Opowiedz”

2. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez PAFW i ARFP (Komisja). Decyzje Komisji
są nieodwołalne.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do 31 sierpnia 2019 roku.

V.

Rozliczenie przyznanych dotacji:

1. Każdy z ODL, który otrzyma tego rodzaju wsparcie, zobowiązany jest, aby w trakcie trwania zawartej
z ARFP umowy:
a. wprowadzić przejrzyste i sprawiedliwe zasady wyboru laureatów;
b. zapewnić wsparcie szkoleniowe lub doradcze uczestnikom Konkursu;
c. powołać komisję, w której skład wejdą osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją
wizualną lub mediami;
d. wyłonić i nagrodzić zwycięzców.
2. Oczekujemy, że w ramach przyznanej mini-dotacji ODL wesprą i zachęcą (w formie szkoleń, doradztwa,
innych działań) do złożenia prac minimum 3 grupy grantobiorców.
3. Uzyskana mini-dotacja przeznaczona może być np. na zakup materiałów, szkolenie, doradztwo,
a także zapewnienie nagród rzeczowych czy promocję konkursu „Opowiedz…”.
4. Umowa na wydatkowanie mini-dotacji będzie obowiązywała:
a. w przypadku mini-dotacji na „Opowiedz…” 2019 do 28 lutego 2020 roku.
b. w przypadku mini-dotacji na „Opowiedz…” 2020 do 31 stycznia 2021 roku.
c. w przypadku mini-dotacji na „Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020 do 31 stycznia 2021 roku.
5. Po zakończeniu trwania umowy należy wypełnić sprawozdanie z działań przewidzianych we wniosku.
Niezbędnym warunkiem uznania poniesionych kosztów jest m.in. nadesłanie do etapu ogólnopolskiego
przynajmniej jednej pracy.
6. Sprawozdania z przeprowadzenia lokalnego etapu konkursu „Opowiedz…” należy przesłać pocztą
tradycyjną w następujących terminach:
a. w przypadku mini-dotacji na „Opowiedz…” 2019 sprawozdanie z przeprowadzenia lokalnego
etapu konkursu należy przesłać do 31 marca 2020 roku;
b. w przypadku mini-dotacji na „Opowiedz…” 2020 do 28 lutego 2021 roku;
c. w przypadku mini-dotacji na „Opowiedz…” 2019 i „Opowiedz…” 2020 do28 lutego 2021 roku.
7. Każdy z ODL jest także zobowiązany do składania drogą mailową (na adres: wnioski@dzialajlokalnie.pl)
kwartalnych sprawozdań dotyczących realizacji Umowy. Kwartalne sprawozdanie sporządzane jest
w oparciu o wzór sprawozdania z przeprowadzenia lokalnego etapu konkursu „Opowiedz…”.
8. ODL wypełniając cząstkowe, kwartalne sprawozdanie, zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi
na wszystkie pytania postawione w sprawozdaniu, ale opisuje jedynie te działania, które podjął
w danym kwartale, nie opisuje działań, które zamierza realizować w przyszłości.
9. Jeżeli pytanie dotyczy niepodjętych jeszcze działań, tych, które zostały zaplanowane na kolejny kwartał,
ODL udziela odpowiedzi: „nie dotyczy”/ „zaplanowane na kolejny kwartał”.
10. Tabelę budżetu w ODL wypełnia w następujący sposób:
a. w kolumnie „całkowity koszt” ODL wpisuje wartości odnoszące się do środków wydatkowanych
na poszczególne pozycje budżetowe umowy;
b. w kolumnie „planowany koszt (z dotacji)” ODL wpisuje wartości odnoszące się do środków
pochodzących z dotacji, zaplanowanych na wydatkowanie poszczególnych pozycji budżetowych
podczas czasu trwania umowy;
c. w kolumnie „koszt poniesiony (z dotacji)” ODL wpisuje wartości odnoszące się do środków
pochodzących z dotacji, poniesionych na wydatkowanie poszczególnych pozycji budżetowych
wyłącznie podczas okresu sprawozdawczego;
d. w kolumnie „wkład własny” ODL wpisuje wartości odnoszące się do środków niepochodzących
z dotacji, poniesionych na wydatkowanie poszczególnych pozycji budżetowych wyłącznie
podczas okresu sprawozdawczego.

