
 

 

Obywatele dla Demokracji 
projekty tematyczne 

 

Dzieci i młodzież 
 



 

  

Dotacje dla organizacji  pozarządowych 

Projekty tematyczne 
 i rozwój instytucjonalny 
 
Kwota przeznaczona na dotacje:  
26,5 mln EUR 
 
Wysokość dotacji :  
od 50 do 250 tys. PLN  (na projekty 
realizowane samodzielnie) 
do 350 tys. PLN  (na projekty 
partnerskie) 
 
Orientacyjna liczba dotacji: 600 
 

Projekty systemowe  
i rozwój instytucjonalny 
 
Kwota przeznaczona na dotacje:   
6,2 mln EUR 
 
Wysokość dotacji:  
od 300 tys. do 1,5 mln PLN (na projekty 
realizowane samodzielnie) 
do 2 mln PLN (na projekty partnerskie) 
 
 
 
Orientacyjna liczba dotacji: 15 
 

Współpraca dwustronna 
 
Kwota przeznaczona na dotacje:   
0,5 mln EUR 
 
Wysokość dotacji:  
do 50 tys. PLN/12 tys. EUR (na 
poszukiwanie partnerów i wspólne 
przygotowanie partnerskich projektów 
tematycznych) i 

do 65 tys. PLN/16 tys. EUR (na nawiązanie 
lub wzmocnienie współpracy dwustronnej w 
ramach realizowanych projektów 
tematycznych i systemowych) 

 
Orientacyjna liczba dotacji: 30 

Składanie wniosków: trzy otwarte 
konkursy 
 

Składanie wniosków: jeden otwarty 
konkurs 
 

Składanie wniosków: na bieżąco 
 



 
Projekty tematyczne 
 

Dotacje w pięciu obszarach tematycznych  

(1) partycypacja publiczna 

(2) kontrola obywatelska 

(3) zwalczanie dyskryminacji 

(4) przeciwdziałanie wykluczeniu 

(5) dzieci i młodzież 
 

 Projekt może dotyczyć kilku obszarów, ale we wniosku trzeba wskazać obszar 
dominujący. Jeśli w projekcie głównymi adresatami/uczestnikami działań są dzieci 
lub młodzież, należy wybrać obszar Dzieci i młodzież.  

  



Dzieci i młodzież 

 

 

 Działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich 
i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu 
codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży. 

 

 Dzieci i młodzież to osoby do 25 lat. 



Dzieci i młodzież  
– rodzaje wspieranych działań 

• działania włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące 
rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania 
inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, 

• działania umożliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw obywatelskich (w 
tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji finansowej), świadomego i krytycznego 
korzystania z nowoczesnych technologii oraz mediów, 

• działania służące uwrażliwianiu na problematykę ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, 
dyskryminacji, przemocy oraz poznawaniu innych kultur i uczeniu postaw tolerancji, szacunku dla 
odmienności, 

• działania służące aktywizacji społecznej prowadzącej do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży 
zagrożonych marginalizacją (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, 
podopieczni ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, dzieci doświadczające przemocy 
domowej, dzieci uchodźców oraz zamieszkujące obszary defaworyzowane, np. tereny wiejskie 
lub zdegradowane obszary miejskie). 
 

 



Priorytety 

 

• Priorytetowo będą traktowane działania, które dają dzieciom i 
młodzieży możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej 
wiedzy i umiejętności oraz angażują młodzież w procesy decyzyjne w 
ramach realizowanych projektów. 

• Ponadto, w pierwszej edycji konkursu priorytetowo traktowane będą 
działania służące angażowaniu młodzieży w zwalczanie mowy 
nienawiści w Internecie. 

 



Rozwój instytucjonalny 

do 20% kosztów bezpośrednich dla wszystkich aplikujących 

tworzenie trwałych podstaw rozwoju organizacji 

rozwiązanie 1-2 wybranych problemów organizacji 

ocena planów dot. rozwoju instytucjonalnego nie wpływa na ocenę projektu 

 

Przykłady 
• proces tworzenia strategii działania, ewaluacji, audytu instytucjonalnego (i/lub finansowego), badania 

potrzeb odbiorców 

• podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej 

• prowadzenie rzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach itp.  

• podsumowanie dotychczasowego dorobku organizacji i/lub przygotowanie nowych form działania 

• zaplanowanie i realizacja spójnych, konkretnych działań promocyjnych i/lub kampanii zbierania funduszy 

• zakup sprzętu i/lub wykonanie drobnych remontów uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub 
zwiększeniem skali/podniesieniem jakości działań 



Zagadnienia przekrojowe  

 Uwzględnienie w projektach zagadnień przekrojowych odnosi się do trzech 
podstawowych zasad:  

• dobre rządzenie (angażowanie zainteresowanych stron, praworządność, 
poszanowanie praw człowieka, przejrzystość, odpowiadanie na dobrze rozpoznane 
potrzeby) 

• równe szanse (dostępność dla wszystkich, likwidowanie barier, niepowielanie 
stereotypów, poszanowanie różnorodności społecznej) 

• zrównoważony rozwój (w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym) 

 Ze względu na swój przekrojowy charakter, zagadnienia te mogą zostać uwzględnione 
w opisie działań projektowych, rozwoju instytucjonalnym lub w charakterystyce 
organizacji.  



Dwuetapowe konkursy dotacyjne 

1 etap: wnioski wstępne bez załączników, składane online 

a) ocena formalna 

b) ocena merytoryczna - 2 niezależnych ekspertów 

 

2 etap: wnioski pełne (1 załącznik: deklaracja Partnera) 

a) ocena formalna 

b) ocena merytoryczna - 2 niezależnych ekspertów 

 

Każdy Wnioskodawca może zapoznać się ze swoją kartą oceny w systemie internetowym. 

 

Decyzje podejmuje Komisja Programu na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej. 

 

 

 



Pierwszy konkurs tematyczny  

 
Składanie wniosków wstępnych w pierwszym konkursie tematycznym: 

od 1 września do 15 października 2013 

 
Decyzja o zaproszeniu lub nie do złożenia wniosku pełnego  

do 1 grudnia 2013 

Składanie wniosków pełnych 

do 30 grudnia 2013 

Decyzja o przyznaniu dotacji  

do 3 lutego 2014 

Początek realizacji projektów 

od 3 lutego 2014 

 

 

 

Kolejne terminy składania wniosków wstępnych: 15 kwietnia,  15 października 2014 



 
Kto może ubiegać się o dotację? 
 

 
Organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia 

Tak, jeśli: 
• spełniają  wszystkie wymagane formalne kryteria i warunki 

• zapoznały się z zasadami programu 

• mają dobrą  i przemyślaną  koncepcję działań, które  prowadzą do osiągnięcia konkretnych 
rezultatów  

Nie, jeśli:  
• nie za bardzo wiedzą o co chodzi, ale jest możliwość uzyskania dotacji, więc chcą spróbować. 

BARDZO PROSIMY o nieskładanie takich wniosków. Każdy wniosek jest czytany uważnie, a to 
kosztuje - czas i pieniądze.  



 

• Samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami: w każdej 
edycji konkursu dotacyjnego organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, 
ponadto może być partnerem w jednym wniosku złożonym przez inną 
organizację.  

 Jeśli organizacja nie ubiega się o dotację, to może być partnerem w dwu 
wnioskach składanych przez inne organizacje.  

 

• Internetowy system składania wniosków na www.ngofund.org.pl 

 

Ile wniosków można złożyć? 

http://www.ngofund.org.pl/


 Tematyczny czy systemowy?  

  

 Można złożyć wniosek w pierwszej edycji konkursu na projekty 
tematyczne oraz w konkursie na projekty systemowe. Jeśli oba 
wnioski zostaną przyjęte, trzeba będzie wybrać, który projekt – 
tematyczny czy systemowy – organizacja będzie realizować.  
 

 W przypadku wyboru projektu systemowego nie będzie można 
ubiegać się o dotację na projekt tematyczny w kolejnych edycjach 
konkursu. 

 



Kto może być Partnerem? 

Organizacje, podmioty publiczne, komercyjne, grupy nieformalne:  

• z Polski 

• z Państw-Darczyńców: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii  

• z pozostałych państw korzystających z pomocy EOG: Bułgarii, Cypru, 
Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, 
Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier 

• lub krajów spoza EOG graniczących z Polską: Białorusi, Ukrainy, Rosji 
 



     Współpraca dwustronna 

Dotacje: 

 - na przygotowanie wniosków na projekty tematyczne z udziałem 
partnera z Państw-Darczyńców: do 50 tys. PLN/12 tys. EUR  

 - na rozwinięcie projektu tematycznego o współpracę z partnerem z 
Państw-Darczyńców: do 65 tys. PLN/16 tys. EUR  

 

  Składanie wniosków: na bieżąco od września 2013 do grudnia 2015 

 Zakładana liczba dotacji: 30 



Gdzie może być realizowany projekt? 

 

Zmieniamy polską rzeczywistość 

 

 - i temu mają służyć projekty,  również te realizowane we współpracy 
z partnerami zagranicznymi. 

     



Jak długo może być realizowany projekt? 

 

• projekt może trwać dowolnie długo,  jednak nie dłużej niż do 
30 kwietnia 2016  

• okres realizacji powinien być dostosowany do charakteru 
projektu i zamierzonych rezultatów 

  

 Projekt musi się zacząć w ciągu 3 miesięcy od decyzji o 
przyznaniu dotacji. Projekty dofinansowane w pierwszym 
konkursie będą mogły ruszyć 3 lutego 2014.  



Wkład własny obowiązkowy 

• Minimum 10% kosztów całkowitych projektu 

• w tym co najmniej połowa to wkład finansowy i co najwyżej połowa wkład 
rzeczowy tylko w postaci pracy wolontariackiej: 

        30 zł/h prace pomocnicze i administracyjne 

        100 zł/h praca ekspertów i specjalistów 

• Źródła wkładu własnego: środki własne, środki Partnera lub inne.  

 

• Uzupełniająca dotacja Fundacji Batorego: 3500 zł na wkład własny finansowy dla 
projektów o kosztach całkowitych do 70 tys. zł i dla organizacji, których średnie 
roczne wydatki w ostatnich dwu latach nie przekroczyły 70 tys. zł. 



  Czy mój pomysł ma szansę?  
 

Jak samodzielnie to ocenić? „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”: 

• Cele programu: s. 4 

• Opis pięciu obszarów tematycznych i ich priorytetów oraz rodzaje działań,  
na jakie można uzyskać dotację: s. 8  

• Kategorie działań wykluczonych i dozwolonych: s. 32 

• Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne: s. 33-37 

 

 Zespół programu nie udziela porad merytorycznych dotyczących konkretnych 
pomysłów na projekty. Wnioski oceniają niezależni eksperci. 

 

 



Jak pisać wniosek? 

 

• www.ngofund.org.pl: przeczytać zasady konkursu i formularz wniosku 
ze wskazówkami 

• pisać prostym, zrozumiałym językiem, zadbać o logikę prezentacji, 
która pozwoli zrozumieć co, jak i dlaczego organizacja chce zrobić i co 
ma z tego wyniknąć 

• wypełnić i złożyć wniosek online (w pierwszym konkursie składanie 
wniosków wstępnych trwa do 15 października 2013 do godz. 12.00) 

 

 

http://www.ngofund.org.pl/
http://www.ngofund.org.pl/


 Kryteria oceny 

Całościowa ocena wniosku obejmuje: 

• Zgodność z celami programu i założeniami obszaru tematycznego 

• Jakość projektu: 
- uzasadnienie potrzeby podjęcia działań  
- adekwatność planowanych działań i rezultatów oraz harmonogramu i budżetu  
- zdolność organizacji do realizacji projektu  
- trwałość 
- uwzględnienie zagadnień przekrojowych 

• Aspekty wyróżniające: priorytety, waga podejmowanego problemu lub nowatorskie 
podejście, Partner z Państw-Darczyńców/jakość partnerstwa  

 

Wzory kart oceny merytorycznej w Podręczniku i dokumentach do pobrania na stronie programu. 

 

 



Przyjazne procedury 

• ważny pomysł nie papiery (dwuetapowa procedura składania wniosków, 
całościowa ocena projektu, załączniki dopiero przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie projektu) 

• równe szanse dla młodych i doświadczonych organizacji (brak ograniczeń co do 
daty założenia organizacji i wysokości budżetu, dofinansowanie na wkład własny 
dla organizacji o niskich budżetach) 

• wysokość dotacji niezależna od wielkości budżetów organizacji 

• 90% dotacji wypłacana zaliczkowo  

• elastyczny harmonogram rat dostosowany do działań i wysokości budżetu  



Nasze najważniejsze wartości 
 

• zaufanie do organizacji: zakładamy ich dobrą wolę, odpowiedzialność i uczciwość, 
wątpliwości rozstrzygamy na korzyść organizacji 

• współpraca: Grantobiorcy są dla nas partnerami, ekspertami w swoich 
dziedzinach 

• empatia: staramy się rozumieć sytuację i problemy, dopuszczamy możliwość 
popełnienia błędów 

• elastyczność: w uzasadnionych przypadkach w czasie realizacji projektu można 
modyfikować jego budżet i harmonogram, tak aby prowadzone działania były jak 
najsensowniejsze i przyniosły wymierne efekty 

• brak akceptacji dla nieuczciwości, niesolidności, zachowań nieetycznych 

 



Kontakt 

 

 

ngofund@pcyf.org.pl  

www.ngofund.org.pl 

www.facebook.com/obywateledlademokracji 

 

 

 

mailto:ngofund@batory.org.pl
mailto:ngofund@batory.org.pl
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                            Informacje organizacyjne 

Od godziny 16.30 do 17.30- dla chętnych, odbędzie się  sesja 
poświęcona projektom systemowym (sala czerwona, obok 
audytorium) 

W tym samym czasie 16.30- 17.30- zwiedzanie muzeum (zbiórka na 
dole, przy szatni) 

O godzinie 17.30 Pan Minister Jacek Michałowski wręczy odznaczenia 
prezydenckie działaczom pozarządowym- prosimy o punktualne 
przybycie 

17.45- 18.15 koncert 

18.15- kolacja  

 


