
Program „Równać Szanse 2022”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

realizowany przez
Fundację Civis Polonus

KONKURS “PROJEKTY MODELOWE”

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

I. Informacje ogólne

Program Równać Szanse jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Organizatorem „Konkursu Projekty Modelowe” jest Fundacja Civis
Polonus,  z siedzibą w Warszawie, KRS 0000190972.

Dotację w wysokości do 15 000 zł mogą otrzymać organizacje pozarządowe, domy
kultury i biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców - realizatorzy projektów
dofinansowanych w ramach Konkursu Małe Granty Równać Szanse 2021
lub autorzy projektów modelowych zrealizowanych w latach 2001-2020 w ramach
Programu Równać Szanse.

Zgłoszenia do fazy wstępnej konkursu należy składać za pomocą formularza
dostępnego pod linkiem: https://s.rownacszanse.pl/projektymodelowe

Termin naboru zgłoszeń: od 23 stycznia 2023 r. do 9 lutego 2023 r., do godz. 12.00

II. Informacje o Programie

1. Misja Programu

Misją Programu Równać Szanse jest wyrównywanie szans młodych ludzi
na dobry start w dorosłe życie.

https://s.rownacszanse.pl/projektymodelowe


2. Cel Programu

Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych
i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start
w dorosłe życie.

III. Informacje o Konkursie

Konkurs Projekty Modelowe jest odpowiedzią na potrzebę inspiracji, dzielenia się
dobrymi praktykami i upowszechniania sprawdzonych sposobów
współpracy z młodzieżą prowadzonej w oparciu o osiem filarów metody Programu
Równać Szanse. Dokument opisujący metodę Programu stanowi załącznik
nr 3 do zasad konkursu grantowego.

Zależy nam, by laureaci konkursu Projekty Modelowe potrafili nazwać, opisać
i upowszechniać materiały edukacyjne (filmy, podcasty, grafiki, itp.) prezentujące
najlepsze, sprawdzone w praktyce techniki i narzędzia pracy z młodzieżą.

1. Cel Konkursu Projekty Modelowe:

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą promowały wśród
organizacji, instytucji i osób pracujących z młodzieżą sprawdzone, skuteczne
techniki i narzędzia wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach
Programu Równać Szanse.

Materiały edukacyjne prezentujące wybrane techniki i narzędzia będą dostępne
na stronie internetowej Programu Równać Szanse tworząc repozytorium dobrych
praktyk gotowych do wykorzystania w pracy z młodymi ludźmi.

Konkurs ma formę dwuetapową.

Faza edukacyjna:

● Organizacje/instytucje składają formularz zgłoszeniowy z opisem projektów
zrealizowanych w ramach Konkursu Małe Granty Równać Szanse 2021
lub projektów zrealizowanych w ramach Konkursu Projekty Modelowe
w latach 2001-2020. W formularzu prezentują techniki i narzędzia, które ich
zdaniem najlepiej wpłynęły na realizację celów Programu Równać Szanse
oraz dobrą współpracę z młodzieżą uczestniczącą w projektach. Formularz
zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zasad konkursu grantowego.
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● Spośród złożonych formularzy Komisja Ekspertów wybierze
organizacje/instytucje, które zaprosi do udziału w dwóch szkoleniach online
służących: (1) dokonaniu przeglądu zrealizowanych projektów i wybraniu
najlepszych technik i narzędzi oraz (2) skutecznych sposobów prezentacji
technik i narzędzi pracy z młodzieżą. Koszt organizacji szkoleń pokryty jest
ze środków Programu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy zespoły projektowe, które powinny składać
się z osób zaangażowanych w realizację projektu, znających opisane w formularzu
zgłoszeniowym techniki i narzędzia pracy z młodzieżą.

Rekomendowana liczba osób w zespole to 4 osoby, w tym koordynator projektu.
Zalecamy, by w skład zespołu byli włączeni uczestnicy zrealizowanych projektów.

Kryteria wyboru zespołów projektów do udziału w szkoleniach stanowią załącznik
nr 3 do zasad konkursu grantowego.

Udział w szkoleniach od początku do końca jest warunkiem udziału w
drugim etapie konkursu i możliwością ubiegania się o dotację. Szkolenia
zorganizowane zostaną na platformie zoom. Każde ze spotkań trwać
będzie od 2 do 4 godzin (4 spotkania po max 4 godziny).

Faza wdrożeniowa:

● Organizacje/instytucje, których zespoły ukończyły szkolenia mogą złożyć
wnioski o dotację w wysokości do 15.000 zł na opracowanie materiału
edukacyjnego opisującego wybrane techniki i narzędzia pracy z młodzieżą.
Wniosek wraz z budżetem i harmonogramem jest składany poprzez panel
wnioskodawcy dostępny na stronie www.rownacszanse.pl.

● Komisja Ekspertów wybiera najlepsze wnioski do dofinansowania.

● Realizatorzy dofinansowanych projektów otrzymują wsparcie doradców
Programu RS.

Szczegółowe zasady dotyczące warunków otrzymania dotacji zostaną
przekazane organizacjom i instytucjom, które zostaną zakwalifikowane
do pierwszego etapu konkursu.
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2. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

● organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury lub Koła Gospodyń
Wiejskich, które otrzymały dotację w Konkursie Małe Granty Programu
Równać Szanse 2021;

● organizacje i instytucje, które są autorami projektów modelowych
Programu Równać Szanse wydawanych w latach 2001-2020.

3. Harmonogram konkursu

Data Wydarzenia

23 stycznia 2023 r. ogłoszenie konkursu;

9 lutego 2023 r., do godz. 12.00 termin składania zgłoszeń w
pierwszym etapie;

13 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników fazy wstępnej
konkursu;

17-18 lutego 2023 r. szkolenie on-line zespołów
projektowych;

24-26 lutego 2023 r. szkolenie on-line zespołów
projektowych;

27 lutego 2023 r. rozpoczęcie naboru wniosków o
dotację w panelu wnioskodawcy;

13 marca 2023 marca, do godz. 12.00 termin składania wniosków o dotację;

1 kwietnia 2023 r. termin rozpoczęcia działań;

15 czerwca 2023 r. termin złożenia częściowego raportu
merytorycznego i finansowego;

31 sierpnia 2023 r. ostateczny termin zakończenia
projektów;

15 września 2023 r. ostateczny termin uzyskania
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akceptacji ekspertów dla stworzonych
materiałów edukacyjnych;

30 września 2023 r. termin złożenia końcowego raportu
merytorycznego i finansowego oraz
przesłania wersji papierowej do
Fundacji Civis Polonus.

IV. Informacje o ochronie danych osobowych

(dla osób, których dane osobowe zostaną wpisane we wniosku znajdującym się
na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.)

1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach formularza
elektronicznego na stronie www.rownacszanse.pl jest Fundacja Civis
Polonus z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585
(Administrator). Administrator jest realizatorem Programu Równać Szanse
2022 („Program”).

2. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzanych w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji w konkursie Równać Szanse -
Duże Granty” („Konkurs”) realizowanym w ramach „Programu” oraz
ogłoszenia wyników.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) i c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) ze zmianami („RODO”).

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
adres email oraz telefon kontaktowy.

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do złożenia
wniosku i przekazania go do oceny.

6. Administrator otrzymuje wskazane powyżej dane zawarte we wnioskach
bezpośrednio od Wnioskodawcy.
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7. Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym ogłaszany jest Konkurs, oraz
później, przez okres niezbędny do umożliwienia Administratorowi
dochodzenia należnych mu roszczeń.

8. Dane osobowe mogą być udostępnione członkom komisji, a także innym
podmiotom, których udział w procedurze rekrutacyjnej będzie niezbędny.

9. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych
poza Europejski Obszar Gospodarczy. W sytuacji, gdy takie przekazanie
okaże się niezbędne, zastosowane zostaną wszelkie dostępne prawnie
środki ochrony (przewidziane w art. 46 RODO np. wiążące reguły
korporacyjne)
w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.

10. Wnioski konkursowe, razem z danymi osobowymi, mogą być udostępniane
Przedstawicielstwu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, grantodawcy
Programu.

11. Zgodnie z RODO osobom, których dane zostały podane, przysługuje:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy
pod adresem e-mail: dane.osobowe@civispolonus.org.pl.

14. Wnioskodawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej
osobie, której dane osobowe zostały podane w formularzu.
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Wnioskodawca oświadcza, że przekaże treść klauzuli informacyjnej osobom,
których dane zostały podane w formularzu.

Informacji o Konkursie udziela Organizator – Fundacja Civis Polonus telefonicznie
609 458 344 lub pocztą elektroniczną:

pawel.walecki@civispolonus.org.pl

rownacszanse@civispolonus.org.pl

Załączniki do Zasad Konkursu Grantowego:

1. Formularz zgłoszeniowy;

2. Kryteria oceny merytorycznej;

3. Opis metody Programu Równać Szanse.
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