Sesja Skype dotycząca konkursu grantowego Fundacji im. A. Lindh
19 kwietnia, godz. 15:00
Podsumowanie

Uczestnicy: Johanna Peterson (Sekretariat Fundacji), Joanna Sanetra-Szeliga i dr Robert Kusek
(koordynatorzy polskiej sieci), Wiola Małota (SIETAR Polska, członek polskiej sieci), Anna Grabowska
(PRO MED, członek polskiej sieci).
Przebieg spotkania:
Na początku spotkania p. Peterson przedstawiła pokrótce bieżący konkurs grantowy zwracając uwagę
na następujące kwestie:
•
•
•

•
•

•

•
•

konkurs grantowy ma bardzo szerokie priorytety, składane projekty muszą wykazywać jasne
powiązanie z problematyką dialogu międzykulturowego;
szczególną uwagę zwraca się na dwie grupy docelowe: młodzież i kobiety („motor” przemian);
w przeciwieństwie do wielu innych programów Fundacji im. A. Lindh konkurs grantowy
ukierunkowany jest na działania na poziomie lokalnym, skierowane do społeczeństwa
obywatelskiego (grass-root level), w tym w lokalnych społecznościach, grupach
dyskryminowanych, mniejszościach;
zachęca się do tworzenia projektów w nawiązaniu do inicjatyw lokalnych, w partnerstwie z
przedsięwzięciami lokalnymi, które dotycząc dialogu międzykulturowego;
kryteria kwalifkowalności projektu (tj. jakie warunki musi spełniać projekt, aby mógł ubiegać się o
środki) są spisane w przewodniku po konkursie grantowym („Guidelines”); są to m.in.
partnerstwo 1+1 (co najmniej jedna organizacja z Północy i co najmniej jedna z Południa),
podpisana umowa o współpracy (partnership agreement) – dokumenty dołączony do aplikacji
(musi być podpisany i zeskanowany!), wkład finansowy lidera projektu (wkład finansowy
partnera projektu nie jest obowiązkowy, ale mile widziany jest wkład choćby wkład rzeczowy,
ponieważ to pokazuje zaangażowanie w projekt), członkostwo w sieci narodowej wcześniejsze niż
15 stycznia 2013 r. (członkiem sieci musi być jedynie lider projektu, partnerzy mogą do sieci nie
należeć, muszą być jednak organizacjami z osobowością prawną, zarejestrowanymi w jednym z
42 państw Unii dla Śródziemnomorza);
Proces ewaluacji: 1) składanie wniosków do 15.04 (online, wniosek aplikacyjny, umowa o
współpracy, budżet, harmonogram – wzory dokumentów dostępne na www), 2) ewaluacja
formalna (czy projekt spełnia kryteria kwalifikowalności), 3) ewaluacja merytoryczna przez
komitet selekcyjny (przedstawiciele różnych działów Sekretariatu Fundacji) – m.in. sprawdzane:
tematyka i cele projektu, grupy docelowe, zasięg projektu (multiplikatorzy), racjonalność
finansowa, 4) ocena projektów przez ekspertów zewnętrznych (trzech ekspertów).
Zazwyczaj w konkursie grantowym przychodzi około 200-300 aplikacji, w obecnym konkursie
wybrane będzie 30-35 projektów (z uwzględnieniem rozkładu geograficznego);
Selekcja projektów do 15 czerwca – wybrane projekty mogą ruszać od 15 lipca.

Pytania
•

•

•
•
•

•

•

Jak powinna wyglądać umowa o współpracy (partnership agreement)?
Wzór znajduje się na stronach www. Ważne: należy go podpisać, zeskanować i wysłać wraz z
wnioskiem aplikacyjnym!
Co może być wkładem rzeczowym? Jakie przykładowe usługi/dobra mogą być wkładem
rzeczowym w przypadku partnera projektu z Tunezji?
Przestrzeń (tj. np. sale), sprzęt. Wielkość wykładu rzeczowego nie może przekroczyć 5% budżetu.
We wniosku aplikacyjnym podajemy szacowaną wartość wkładu rzeczowego (osobna rubryka na
końcu budżetu).
Co to jest „contingency reserve” (rezerwa „wszelki wypadek”)?
To założone dodatkowe środki na nieprzewidziane wydatki.
Czy koszty administracyjne mogą być wkładem własnym?
Tak. Pod warunkiem, że osoby nie działają na zasadzie wolontariatu.
Czy są wytyczne co do tego, w jakim języku mają być sporządzane dokumenty w czasie projektu,
np. raporty (lider projektu jest z Polski, a partner z Tunezji); na jaki język mają być one
tłumaczone na potrzeby sprawozdawcze?
Na potrzeby sprawozdawcze wszystkie składane dokumenty muszą być w języku francuskim albo
angielskim.
Czy można uzyskać informacje na temat tego, jakie projekty zostały wcześniej zorganizowane z
grantów ALF?
Krótkie informacje dostępne są na stronie Fundacji. Podczas Forum w Marsylii będzie dostępna
prezentacja online projektów.
Ta sama organizacja składa dwa różne wnioski. Czy we wnioskach może być uwzględniona
współpraca z taka sama organizacja z kraju aplikującego?
Tak. Jedna organizacja może składać kilka wniosków, we współpracy z tymi samymi partnerami (z
tego samego bądź innego kraju). Ważne: dofinansowanie otrzyma tylko jeden z projektów
złożonych przez tą samą organizację. Można za to być partnerem w wielu projektach.

Na koniec spotkania p. Peterson obiecała sprawdzić i udostępnić opisy nagrodzonych projektów oraz
uszczegółowić kwestie związane z audytem (tj. czy może być 2 audytorów, 1 w kraju Północy, 1 w
kraju Południa).

Sporządziła: Joanna Sanetra-Szeliga
Kraków, 22.04.2013

