Konkurs Specjalny
„30 lat wolności 1989 – 2019”
w ramach Programu „Równać Szanse 2018”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO
1. Cel Programu „Równać Szanse”
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi
o sytuację, w której młody człowiek

z

małej

miejscowości potrafi

samodzielnie

i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej
przyszłości.
2. Cel Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego
Organizatorem Konkursu Specjalnego „30 lat wolności 1989 – 2019”, w Programie „Równać
Szanse 2018” jest Polska Fundacją Dzieci i Młodzieży, z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000113705.
W związku z przypadającymi w 2019 roku rocznicami historycznych wydarzeń związanych
z polską wolnością i demokracją – a szczególnie z przypadającą 4 czerwca – 30 rocznicą
zwycięstwa

„Solidarności”

w

wyborach

parlamentarnych,

powołaniem

pierwszego

niekomunistycznego Prezesa Rady Ministrów oraz rocznicami przystąpienia Polski do NATO
(20 rocznica) i UE (15 rocznica) – ogłaszamy Konkurs Specjalny, adresowany do organizacji
pozarządowych, domów kultury i bibliotek, które realizowały projekty w Programie Równać
Szanse. Konkurs nawiązuje do podobnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach
Programu w 2014 r. z okazji 25-lecia wydarzeń 1989 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, w których młodzi ludzie zorganizują wydarzenia
pokazujące

swojemu

otoczeniu

(swoim

rówieśnikom,

rodzicom,

nauczycielom,

mieszkańcom) osiągnięcia polskiego społeczeństwa w procesie przemian ustrojowych
rozpoczętych w roku 1989, a zwłaszcza co się zmieniło w ich społecznościach dzięki
zmianom zapoczątkowanym w 1989 roku oraz kontynuowanych po przystąpieniu Polski do
NATO i UE.
Projekty mogą obejmować różne typy działań, np. konkursy, gry terenowe, festyny,
wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne, realizację filmów, etc. upamiętniające
rocznicę wyborów z 1989 roku, a także rocznice przystąpienia Polski do NATO i UE,
przypominające historyczne wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do tych wydarzeń
zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. Istotne jest, by angażowały większą grupę
osób, adresowane były do jak najszerszego grona odbiorców
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uczestnictwa we wspólnym święcie. Ważnym jest, aby działania miały przewidziany finał,
który będzie miał formę święta lub szczególnego wydarzenia dla lokalnej społeczności.
Chcemy, by dzięki realizacji projektów młodzi ludzie, byli bardziej świadomi wagi zmian,
które dokonały się dzięki wygranym przez „Solidarność” wyborom 4 czerwca 1989 roku, a
także przystąpieniu Polski do NATO i UE, tak by realizowane projekty rozwijały wśród
młodych ludzi postawy obywatelskie, świadomość europejskich korzeni oraz znaczenie
udziału w społeczności międzynarodowej, mające swój wyraz w gotowości do angażowania
się w działania na rzecz wspólnego dobra oraz poczucie dumy z historycznych osiągnięć
polskiego społeczeństwa. Chcemy aby uczestnicy projektu nabyli i w praktyce przećwiczyli
jak dzielić się zdobytą wiedzą z innymi, jak docierać z przekazem o ważnych sprawach do
rówieśników i lokalnej społeczności.
3. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie


Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów
i fundacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich i w małych miastach (do
20 000 mieszkańców), które wcześniej otrzymały co najmniej jedną dotację w
Programie Równać Szanse.



Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym
Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.



Z konkursu wykluczeni są wnioskodawcy mający w składzie swoich organów
statutowych osoby będące jednocześnie pracownikami Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.



W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

4. Termin realizacji
Dotacje zostaną przyznane na realizację 4-miesięcznych projektów prowadzonych
od 1 lipca do 31 października 2019 r.
5. Uczestnicy projektów
Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być osoby, które brały udział w projektach
realizowanych w Programie „Równać Szanse” (bez względu na wiek) w ubiegłych latach
oraz młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Odbiorcami działań prowadzonych w ramach projektów przez młodzież mogą być wszyscy
członkowie lokalnej społeczności.
6. Opis projektów
Projekty muszą spełniać następujące wymogi:


włączać młodych ludzi do działań tak, aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i
bezpośrednimi realizatorami projektu;



włączać partnerów w działania prowadzone przez młodych ludzi (współpraca przy
realizacji

projektu

z

różnymi

organizacjami

pozarządowymi,

instytucjami

samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami).
7. Budżet
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Maksymalna kwota jednej dotacji to 6 000 zł
Preferowane będą projekty posiadające wkład własny. Jako wkład własny rozumiane jest
pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych
pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów,
jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci
pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.
Dotacje nie będą przyznawane na: pokrycie bieżących kosztów działania organizacji nie
związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Ewentualne wydatki na zakup sprzętu nie
mogą przekroczyć 20% dotacji.
Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.
Dotowane organizacje muszą założyć konto, którego numer powinny wpisać w otrzymanej
umowie dotacyjnej zawieranej z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
Grantobiorcy

zobowiązani

są

do

rejestracji

Umowy

Dotacji

w

Ministerstwie

Spraw

Zagranicznych, w terminie jednego miesiąca od otrzymania środków finansowych na wskazane
konto (subkonto).

8. Harmonogram:
Termin składania wniosków

15 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

4 czerwca 2019 r.

Rozpoczęcie realizacji projektów

1 lipca 2019 r.

Przekazanie dotacji

11 lipca 2019 r.

Zakończenie realizacji projektów

31 października 2019 r.

Raport końcowy z realizacji projektu

30 listopada 2019 r.

UWAGA!
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków.
Link do Panelu Wnioskodawcy dostępny na stronie www.rownacsanse.pl
Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą
elektroniczną rownacszanse@pcyf.org.pl
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