Obywatele dla Demokracji
Projekty systemowe

Dotacje dla organizacji pozarządowych
Projekty tematyczne
i rozwój instytucjonalny
Kwota przeznaczona na dotacje:
26,5 mln EUR

Projekty systemowe
i rozwój instytucjonalny

Współpraca dwustronna

Kwota przeznaczona na dotacje:
6,2 mln EUR

Kwota przeznaczona na dotacje:
0,5 mln EUR

Obywatele dla Demokracji

Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Wysokość dotacji :
Wysokość dotacji:
Wysokość dotacji:
Obszaru
Gospodarczego
2009-2014
(Funduszy
EOG)
od 50 do 250 tys. PLN (na projekty
do 50 tys. PLN/12 tys. EUR (na
od
300
tys.
do
1,5
mln
PLN
(na
poszukiwanie partnerów i wspólne
realizowane
samodzielnie)
Prowadzony
przez Fundację
im.
Stefana
Batorego
w
partnerstwie
z Polską
projekty
realizowane
samodzielnie)
przygotowanie
partnerskich
projektów
do 350 tys. PLN (na projekty
Fundacją Dzieci i Młodzieży
tematycznych) i
do 2 mln PLN (na projekty
partnerskie)
do 65 tys. PLN/16 tys. EUR (na nawiązanie
partnerskie)
Budżet: 37 mln EUR
lub wzmocnienie współpracy dwustronnej w
ramach realizowanych projektów
Okres realizacji: od lipca 2013 do grudnia 2016
tematycznych i systemowych)
Orientacyjna liczba dotacji: 600
Składanie wniosków: trzy otwarte
konkursy

Orientacyjna liczba dotacji: 15
Orientacyjna liczba dotacji: 30

Składanie wniosków: jeden
otwarty konkurs

Składanie wniosków: na bieżąco

Projekty systemowe – o co chodzi?
 Dotacje na projekty systemowe to nie są po prostu większe dotacje na różne
działania
 Projekty systemowe to działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie
rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania polskiego
sektora pozarządowego (całości lub jego znaczącej części)
 Beneficjentem działań powinien być polski sektor pozarządowy (całość lub jego
znacząca część)
 Planowane jest przekazanie tylko ok. 15 dotacji na dobrze zaplanowane projekty,
które spełniają określone warunki

Projekty systemowe – co jest ważne?
 Solidna analiza potrzeb sektora pozarządowego (całości lub jego znaczącej
części)
 Realistyczne rozwiązania prowadzące do osiągnięcia konkretnych rezultatów
 Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń (polskich i zagranicznych)
 Inicjowanie nowych lub rozwijanie już istniejących inicjatyw
 Liczba organizacji, które mogą skorzystać z realizacji projektu
 Dostęp do rezultatów dla wszystkich zainteresowanych organizacji
 Trwałość działań lub rezultatów
Priorytetowo będą traktowane działania adresowane do większej liczby organizacji
oraz działania zapewniające trwałość rezultatów lub trwałość działań.

Projekty systemowe – rodzaje wspieranych działań

(1) Otoczenie prawne
(2) Misja i standardy
(3) Informacja i komunikacja
(4) Źródła finansowania

(5) Problemy „branżowe”

Projekty systemowe – rodzaje wspieranych działań
(1) Otoczenie prawne – działania mające na celu budowanie przyjaznego dla
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich otoczenia instytucjonalnoprawnego, w tym np.:
a) przygotowanie spójnej i kompleksowej propozycji zmian prawnych („pakietu deregulacyjnego”),
ułatwiających podejmowanie i prowadzenie działań obywatelskich, zakładanie i funkcjonowanie organizacji
pozarządowych oraz wdrożenie lub co najmniej opracowanie realistycznej koncepcji wdrażania tych
propozycji,
b) uruchomienie skutecznego mechanizmu monitorowania praktyki stosowania prawa oraz projektowanych i
wprowadzanych zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na możliwość czynnego uczestnictwa obywateli w
życiu publicznym, na podejmowanie i prowadzenie inicjatyw obywatelskich oraz na funkcjonowanie
organizacji pozarządowych,
c) opracowanie zasad, reguł i standardów pozwalających na efektywne, odpowiedzialne i kompetentne
uczestnictwo organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych oraz w procesach stanowienia prawa
(lokalnego i krajowego) oraz wdrożenie lub co najmniej opracowanie realistycznego planu wdrażania tych
propozycji.

Projekty systemowe – rodzaje wspieranych działań

(2) Misja i standardy – działania mające na celu wzmocnienie tożsamości
organizacji pozarządowych, oparcie w większym stopniu ich działalności na misji
i na planowaniu strategicznym oraz na badaniu i lepszym rozumieniu potrzeb i
oczekiwań grup, na rzecz których działają, w tym np.:
a) przygotowanie i upowszechnianie metod/narzędzi pomagających organizacjom w definiowaniu misji,
przygotowywaniu w oparciu o nią długofalowej strategii, planów działania i rozwoju organizacji (wizja,
priorytety, cele strategiczne),
b) opracowanie i wprowadzanie rozwiązań/narzędzi wzmacniających podmiotowość odbiorców działań
organizacji, umożliwiających lepsze poznanie ich potrzeb i oczekiwań oraz pozwalających na takie ustalenie
wzajemnych relacji i komunikacji, by odbiorcy działań organizacji mieli większy udział w ich planowaniu i
recenzowaniu,
c) wypracowywanie i wdrażanie standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny
skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i
przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach
pozyskiwania funduszy.

Projekty systemowe – rodzaje wspieranych działań
(3) Informacja i komunikacja – działania mające na celu rozszerzenie zakresu
dostępnych informacji, tworzenie forum dyskusji o kwestiach istotnych dla
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienie wśród obywateli
wiedzy o efektach działalności trzeciego sektora, w tym np.:
a) przygotowanie narzędzi i mechanizmów umożliwiających dostęp do uporządkowanych informacji (np. o konkursach
grantowych i o tym, na jakie działania zostały przyznane dotacje), wymianę wiedzy, publikacji, pozyskanych danych,
opracowanych narzędzi informatycznych, efektów prowadzonych działań i badań oraz ułatwiających zbieranie opinii i
prowadzenie wewnątrzsektorowych konsultacji,
b) prowadzenie badań nad trzecim sektorem (i szerzej – społeczeństwem obywatelskim), tworzenie płaszczyzny dyskusji i
refleksji nad kwestiami istotnymi dla sektora i społeczeństwa obywatelskiego, uzgadnianie stanowisk w sprawach ważnych
dla sektora, wypracowywanie długoterminowych strategii rozwoju sektora obywatelskiego, włączanie do dyskusji i
poszukiwania nowych rozwiązań przedstawicieli innych środowisk (uczelni, biznesu, administracji),
c) upowszechnianie wiedzy o trzecim sektorze, przygotowywanie i wspieranie kampanii i akcji społecznych służących
prezentacji różnorodnych działań i efektów działania organizacji pozarządowych oraz innych (również
niezinstytucjonalizowanych) form aktywności obywatelskiej, pokazujących istotne funkcje, jakie pełni trzeci sektor,
zachęcających do aktywnego angażowania się obywateli w działalność trzeciego sektora w różnych formach (np.
członkowstwo, wolontariat, przekazywanie darowizn).

Projekty systemowe – rodzaje wspieranych działań

(4) Źródła finansowania – działania mające na celu podniesienie skuteczności
organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków ze zróżnicowanych źródeł,
w tym np.:
a) wypracowanie i wdrożenie modeli i standardów pozyskiwania przez organizacje darowizn od darczyńców
indywidualnych i korporacyjnych oraz współpracy i komunikacji z darczyńcami, wprowadzenie ułatwień w
przekazywaniu wpłat i darowizn (np. przez banki, pocztę, pracodawców),
b) wypracowanie i wdrożenie nowych lub upowszechnienie istniejących modeli/metod finansowania (ze źródeł
prywatnych i publicznych) lokalnych i regionalnych inicjatyw obywatelskich oraz działań podejmowanych
przez mieszkańców w małych społecznościach (np. wsie, osiedla),
c) wypracowanie i wdrożenie nowych lub upowszechnienie istniejących form finansowania działalności
organizacji (np. venture philanthropy, produkcja energii odnawialnej, działalność gospodarcza, kapitał
wieczysty).

Projekty systemowe – rodzaje wspieranych działań

(5) Problemy „branżowe” – działania mające na celu zidentyfikowanie i
zaproponowanie rozwiązań problemów/potrzeb specyficznych dla
poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych (np. organizacji działających w
obszarze pomocy społecznej, edukacji lub kultury, think tanków, organizacji strażniczych lub zajmujących się
reprezentowaniem i rzecznictwem interesów, organizacji lokalnych, miejskich lub zajmujących się
wspieraniem organizacji i inicjatyw obywatelskich).

Czy możemy aplikować?
Tak, jeśli
 jesteście organizacją pozarządową, która spełnia wszystkie wymagane kryteria i
warunki
 zapoznaliście się z zasadami programu
 macie dobrą i przemyślaną koncepcję działań, które prowadzą do osiągnięcia
konkretnych rezultatów

Nie, jeśli
 nie za bardzo wiecie o co chodzi, ale jest możliwość uzyskania dotacji, więc
chcecie spróbować. BARDZO PROSIMY, nie składajcie takich wniosków. Każdy
wniosek jest czytany uważnie, a to kosztuje - czas i pieniądze.

Ile wniosków możemy złożyć?
Każda organizacja może złożyć jeden wniosek (samodzielnie lub jako lider w
partnerstwie z innymi podmiotami), ponadto może być partnerem w
jednym wniosku złożonym przez inną organizację.
Można złożyć wniosek w pierwszej edycji konkursu na projekty tematyczne
oraz w konkursie na projekty systemowe. Jeśli oba wnioski zostaną
przyjęte, będzie trzeba będzie wybrać, który projekt – tematyczny czy
systemowy – organizacja będzie realizować. W przypadku wyboru projektu
systemowego nie będzie się już można ubiegać o dotację na projekt
tematyczny w kolejnych edycjach konkursu.

Kto może być Partnerem?
Organizacje, podmioty publiczne, komercyjne, grupy nieformalne:
 z Polski
 z Państw-Darczyńców: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 z pozostałych państw korzystających z Funduszy EOG: Bułgaria, Cypr,
Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry
 z krajów spoza EOG graniczących z Polską: Białoruś, Rosja, Ukraina

Samodzielnie czy w partnerstwie?
Razem można zdziałać więcej, ale ...

 Czy Partner jest naprawdę potrzebny i do czego jest potrzebny?
 Czy wiadomo, jaka jest rola i zadania Partnera?
 Czy razem z Partnerem osiągnięcie więcej?

Dotacja, wkład własny i ich przeznaczenie
 Wysokość dotacji (maksimum 90% kosztów całkowitych)
od 300 tys. do 1,5 mln PLN – projekty realizowane samodzielnie
od 300 tys. do 2 mln PLN – projekty realizowane w partnerstwie
 Wkład własny (minimum 10% kosztów całkowitych)
co najmniej połowa – wkład finansowy i co najwyżej połowa – wkład rzeczowy w postaci
pracy wolontariackiej
 Przeznaczenie dotacji i wkładu własnego
70% (minimum) – koszty bezpośrednie dotyczące projektu systemowego
10% (maksimum) – koszty bezpośrednie dotyczące rozwoju instytucjonalnego
20% (maksimum) – koszty pośrednie (administracyjne)

Rozwój instytucjonalny
10% (max) kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na działania
służące umocnieniu i rozwojowi organizacji aplikującej o dotację, warto
się zastanowić czy i jak je wykorzystać
 Czy organizacja potrzebuje środków na umocnienie i rozwój?
 Czy organizacja potrafi zidentyfikować jeden – dwa problemy, które dzięki
tym środkom będzie mogła rozwiązać?
 Czy organizacja będzie mogła wykazać, że przekazane środki przyczyniły się
do jej umocnienia i rozwoju?

Jak długo można realizować projekt?

Od czasu przyznania dotacji do 30 kwietnia 2016 roku.
Ze względu na charakter projektów systemowych zakładamy, że jest to nie
mniej niż 2 lata. Jeśli to uzasadnione, to okres realizacji projektu może być
krótszy.

Realizacja projektów powinna rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od
daty przyznania dotacji.

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.

Składanie wniosków wstępnych w konkursie na projekty systemowe:
od 16 października do 15 listopada 2013
Decyzja o zaproszeniu lub nie do złożenia wniosku pełnego
do 16 grudnia 2013
Składanie wniosków pełnych
do 31 stycznia 2014
Decyzja o przyznaniu dotacji
do 3 marca 2014
Początek realizacji projektów
od 3 marca 2014

Kontakt

ngofund@batory.org.pl
Skype: obywateledlademokracji
www.ngofund.org.pl
www.facebook.com/obywateledlademokracji

