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Zwracamy uwagę na to, że nie udzielamy porad ani konsultacji dotyczących
merytorycznej zawartości wniosków. Na podstawie krótkich opisów planowanych działań
nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy są one uzasadnione, czy nie lub do jakiego
obszaru tematycznego przypisać projekt. Jedynie analiza całego wniosku (w tym
charakterystyka organizacji, uzasadnienie potrzeby podjęcia działań, planowane działania
i rezultaty) może dać odpowiedź. I to jest zadanie ekspertów oceniających wnioski.
Zachęcamy do uważnej lektury opisów rodzajów wspieranych działań w poszczególnych
obszarach tematycznych oraz listy działań wykluczonych, które są zamieszczone
w Podręczniku.
Wnioskodawcy
Zwracamy uwagę, że organizacje ubiegające się o dotacje muszą spełniać łącznie
wszystkie kryteria i warunki określone w „Podręczniku dla Wnioskodawców
i Grantobiorców”.
Czy o dotację może ubiegać się oddział organizacji?
Tak, jeśli ma osobowość prawną i jest zarejestrowany w KRS. Oddziały, filie itp., które
nie mają oddzielnej osobowości prawnej mogą składać wnioski jedynie za pośrednictwem
„organizacji-matki”. W takim przypadku należy upewnić się, czy inny z oddziałów, filii
organizacji nie zamierza złożyć wniosku lub być partnerem we wnioskach składanych
przez inne organizacje.
Czy organizacja spełnia kryterium niezależności od władz, podmiotów
publicznych, podmiotów komercyjnych?
Jeśli w organizacji większość członków to władze publiczne, podmioty publiczne i/lub
podmioty komercyjne oznacza to, że mają one przeważający wpływ na wybór składu
organu zarządzającego lub nadzorczego. Taka organizacja uważana jest za zależną od
tychże podmiotów, co wyklucza ją z możliwości ubiegania się o dotację.
Jeśli organizacja skupia tylko władze publiczne, podmioty publiczne i/lub podmioty
komercyjne, to taka organizacja jest zależna od tychże podmiotów, co wyklucza ją
z możliwości ubiegania się o dotację.
Jeśli podmiot publiczny (np. teatr, dom kultury, szkoła, uczelnia) lub komercyjny (np.
bank, firma) ma zagwarantowane prawo kontroli lub wyznaczania co najmniej połowy
składu organu zarządzającego lub nadzorczego organizacji, to taka organizacja uważana
jest za zależną od tychże podmiotów, co wyklucza ją z możliwości ubiegania się
o dotację.
Jak udowodnić, że organizacja działa w interesie publicznym oraz kieruje się
wartościami demokratycznymi i przestrzega praw człowieka?
Działanie w interesie publicznym oznacza, że celem organizacji nie jest jedynie
wspieranie i ochrona interesów jej członków. Tutaj sprawdzianem są zapisy w statucie.
Natomiast nie wymagamy, by w statucie znalazł się zapis o tym, że organizacja kieruje
się wartościami demokratycznymi i przestrzega praw człowieka. Polegamy na deklaracji,
że tak właśnie działa organizacja.
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Czy możemy złożyć wniosek, jeśli w organizacji zmienił się skład Zarządu, ale
zmiana ta nie jest jeszcze uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym?
Na etapie ubiegania się o dotację wymóg aktualnych danych o organizacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym uznajemy za spełniony także w sytuacji, gdy do KRS został złożony
wniosek o zmianę danych. Jeśli dotacja zostanie przyznana, to wpis aktualnych danych
będzie wymagany przed podpisaniem umowy o dotację.
Składanie wniosków na projekty tematyczne i systemowe
Czy można złożyć wniosek o dotację na projekt tematyczny i systemowy?
Można złożyć wniosek w pierwszej edycji konkursu na projekty tematyczne i w konkursie
na projekty systemowe. Jeśli oba wnioski zostaną przyjęte, to organizacja będzie musiała
wybrać, który projekt – tematyczny czy systemowy – chce realizować. W przypadku
wyboru projektu systemowego, organizacja nie będzie mogła ubiegać się o dotację w
kolejnych edycjach konkursu na projekty tematyczne, zgodnie z zapisaną w Podręczniku
zasadą, że "Organizacje, którym zostanie przekazana dotacja na realizację projektu
systemowego, nie będą mogły otrzymać dotacji na projekt tematyczny."
Adresaci / uczestnicy działań
Jak w programie definiowana jest młodzież?
Dzieci i młodzież to osoby do 25 roku życia.
Czy projekty dotyczące zwalczania dyskryminacji lub przeciwdziałania
wykluczeniu mogą być adresowane tylko do grup wymienionych w opisach
rodzajów wspieranych działań?
W opisach wymienione zostały tylko przykładowe grupy. Projekty mogą dotyczyć również
innych grup narażonych na dyskryminację lub wykluczenie.
Czy beneficjentami działań mogą być społeczności zagraniczne (np. Polonia,
aktywiści praw człowieka na Białorusi)?
Nie, celem programu Obywatele dla Demokracji jest poprawa sytuacji w Polsce.
W związku z tym projekty muszą dotyczyć Polski.
Partnerzy
Jeśli organizacja we wniosku wstępnym zadeklaruje realizację projektu
z Partnerem z Państw-Darczyńców, ale ten Partner się wycofa, to co dalej?
W ocenie wniosków wstępnych premiowana jest realizacja projektu we współpracy
z Partnerem z Państw-Darczyńców. Na liście organizacji zaproszonych do złożenia
wniosku pełnego będą zaznaczone organizacje, które zostały zakwalifikowane do
składania wniosków pełnych ze względu na dodatkowe punkty uzyskane dzięki deklaracji
realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców. Jeśli taka
organizacja nie będzie miała Partnera z Państw-Darczyńców, to jej wniosek pełny nie
będzie rozpatrywany.
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Jeśli organizacja we wniosku wstępnym zadeklaruje realizację projektu
z Partnerem (z Polski lub z innych państw, ale nie z Państw-Darczyńców), ale
ten Partner się wycofa, to co dalej?
W ocenie wniosków wstępnych nie jest premiowane partnerstwo z podmiotami z Polski
i z innych krajów (poza podmiotami z Państw-Darczyńców). Jeśli więc zdarzy się tak, że
Partner się wycofa, a nie pochodził z Państw-Darczyńców, to we wniosku pełnym należy
to wyjaśnić i kwotę dotacji dostosować do limitu przewidzianego dla projektów
realizowanych samodzielnie.
Czy np. gmina, spółka, uczelnia może poszukać organizacji pozarządowej, która
złoży wniosek w partnerstwie z tą gminą, spółką, uczelnią?
Prosimy o nieomijanie zasad obowiązujących w programie i nieskładanie wniosków,
w których Partner projektu jest jego faktycznym liderem, ale składa wniosek za
pośrednictwem organizacji, gdyż sam nie spełnia kryteriów wymaganych od
Wnioskodawców.
Czy w projekcie realizowanym w partnerstwie można w budżecie uwzględnić
koszty ponoszone przez Partnera?
Tak, w budżecie można uwzględnić koszty ponoszone przez Partnera, zarówno jego udział
we wkładzie własnym, jak i w wykorzystaniu części dotacji. Koszty Partnera powinny
odpowiadać zakresowi jego działań w projekcie. Jednakże Partner nie może korzystać
z części dotacji przeznaczonej na rozwój instytucjonalny, która może być wykorzystana
jedynie przez organizację składającą wniosek.
Jeśli przewidywane jest przekazanie Partnerowi części dotacji, to Grantobiorca wraz
z Partnerem wspólnie ustalają zasady przekazania i rozliczania tych środków. Zasady te
muszą być określone w umowie partnerskiej, która – w przypadku przyznania dotacji –
będzie wymagana przed podpisaniem umowy z Operatorem. Przy wykorzystaniu
i rozliczaniu środków dotacji Partnera obowiązują takie same zasady jak Grantobiorcę.
Kwestie finansowe
Jak
liczyć
koszty
bezpośrednie
na
działania
dotyczące
rozwoju
instytucjonalnego i koszty pośrednie?
W budżecie (kosztach całkowitych) występują dwie grupy kosztów bezpośrednich: koszty
realizacji projektu tematycznego lub systemowego oraz koszty działań służących
rozwojowi instytucjonalnemu.
Koszty bezpośrednie to łącznie koszty projektu (A) i koszty rozwoju instytucjonalnego
(B).
W projektach tematycznych koszty rozwoju instytucjonalnego (B) to max. 20% kosztów
bezpośrednich, czyli (A+B)*20%.
W projektach systemowych koszty rozwoju instytucjonalnego (B) to max. 10% kosztów
bezpośrednich, czyli (A+B)*10%.
Koszty pośrednie to max. 20% kosztów bezpośrednich, czyli (A+B)*20%.
Czy wkład własny finansowy może pochodzić z dotacji otrzymanych od innego
darczyńcy?
Tak, wkład własny finansowy może pochodzić z dotacji otrzymanej na realizację jakiegoś
projektu od innego darczyńcy, jeśli instytucja, która przyznała tę dotację, wyrazi na to
zgodę oraz jeśli dany projekt, który uzyskał dotację, jest zgodny z charakterem projektu
składanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
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Czy we wnioskach można uwzględnić finansowanie działań zaplanowanych
przez uczestników projektów (np. młodzież, osoby narażone na wykluczenie)?
Re-granting, czyli przekazywanie środków podmiotom trzecim, jest w programie
działaniem wykluczonym. Jeśli środki nie będę przekazywane, lecz koszty działań będą
pokrywane przez Wnioskodawcę, to nie jest to wykluczone, ale ocenie podlegać będzie
kwestia, czy jest to uzasadnione czy też jest to próba ominięcia zasad. Doskonale
zdajemy sobie sprawę, jak potrzebne są różnorodne formy transferu środków na
działania innych organizacji lub grup nieformalnych. Jednak w tym programie wymagamy
od organizacji opracowania przemyślanej koncepcji własnych działań prowadzących do
określonych rezultatów, a nie – przygotowania grup uczestników do podjęcia działań,
których nie można z góry przewidzieć i nie można też określić ich rezultatów.
Czy jest możliwość sfinansowania w ramach rozwoju instytucjonalnego studiów
podyplomowych dla kadry projektu. Jeśli tak, czy skończyć takie studia trzeba
w okresie realizacji projektu?
W ramach części dotacji przeznaczonej na rozwój instytucjonalny można sfinansować
studia podyplomowe lub szkolenia kadry. Studia lub szkolenia nie muszą zakończyć się
w czasie trwania projektu, ale sfinansować można jedynie ten okres studiów/szkoleń,
który mieści się w okresie realizacji projektu.
Czy do wkładu własnego można zaliczyć koszty pracy stażystów i pracowników
w ramach robót publicznych finansowane przez PUP lub w ramach POKL?
Koszty zatrudnienia stażysty lub pracownika w ramach robót publicznych mogą stanowić
wkład własny finansowy, o ile koszty te ponoszone są przez Grantobiorcę lub Partnera
(tzn. w sytuacji, gdy Grantobiorcy lub Partnerowi zostały przekazane środki przeznaczone
na wynagrodzenia, a nie zostały bezpośrednio pokryte np. przez PUP). Ponadto należy
mieć zgodę instytucji finansującej wynagrodzenia na to, by środki stanowiły wkład
finansowy w projekcie.
Natomiast zatrudnienie stażysty lub pracownika w ramach robót publicznych nie może
stanowić wkładu rzeczowego, gdyż wkładem rzeczowym może być wyłącznie dobrowolna,
nieodpłatna praca wolontariuszy dokumentowana umową wolontariacką wraz z ewidencją
czasu pracy.
Czy wymagany będzie audyt i ewaluacja projektu i czy tego rodzaju koszty
należy uwzględnić w budżecie projektu?
Audyt nie jest wymagany, choć wszystkie organizacje, niezależnie od tego, jakiego typu
projekt planują, są zachęcane do zaplanowania ewaluacji działań i audytu finansowego.
Przy tym, jeśli ewaluacja/audyt dotyczą konkretnego projektu, o którego dofinansowanie
organizacja wnioskuje, koszty z nimi związane należy zakwalifikować do kosztów
bezpośrednich; jeśli natomiast takie działania będą prowadzone w odniesieniu do
wszystkich działań organizacji (np. roczny audyt finansowy organizacji, okresowa
ewaluacja działań organizacji), wówczas koszty należy ująć w kosztach związanych
z rozwojem instytucjonalnym lub w kosztach pośrednich (administracyjnych).
Czy w ramach projektów można pobierać opłaty za uczestnictwo
w wydarzeniach (np. warsztaty, spektakle etc.)?
Nie, w projektach dotowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji nie można
pobierać opłat. W tych projektach obowiązują zasady, do których należy m.in. zasada
równych szans. Oznacza to równy dostęp wszystkich uczestników projektu poprzez
eliminację barier fizycznych, społecznych, czy finansowych utrudniających lub
zniechęcających do brania udziału w organizowanych wydarzeniach.
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