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Niniejszy dokument opisuje ra
kluczowe procedury operacyjne i mechanizmy kontrolne procesu
przyznawania grantów przez
(
).
Celem dokumentu jest
do wszelkiego rodzaju grantów przekazywanych
.
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Definicje
Donator
komórka organizacyjna w Fundacji odpowiedzialna za
Grant
konkursowe oraz inne rodzaje wsparcia wymienione w polityce.
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Grantobiorca

podmiot, który

i
Jednostka organizacyjna
Fundacji, przedstawicieli partnerów instytucjonalnych oraz donatorów w celu
nadzorowania realizacji programu grantowego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)
Monitoring
Ocena obiektywna ocena formalna i merytoryczna Wniosku.
Proces przyznawania grantów
Programu grantowego do podpisania finalnych umów grantowych.
Program grantowy
przyznawane i rozliczane granty.
Subgrant
Subgrantobiorca

Umowa grantowa i
Wniosek
Wnioskodawca k
Zasady przyznawania grantów [Terms of Reference (ToR)/ Award Rules]

lista

o granty.
konkretnym programem grantowym.
kierownika jednostki organizacyjnej, którego zadaniem jest ocena wniosków (formalna
i merytoryczna) oraz przekazanie swoich rek
jednostki organizacyjnej.

1. Informacje ogólne
1.1.

1.2.

Polityka

opisuje ramy
kluczowe procedury operacyjne
i mechanizmy kontrolne procesu przyznawania grantów.
Celem niniejszego dokumentu jest zapewnieni
do grantów przyznawanych przez
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1.3.
1.4.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich rodzajów grantów w zakresie,
w jakim nie jest to sprzeczne z wymaganiami donatorów.
przyznawania
grantów
z
regulacjami niniejszej polityki.
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2. Ramy prawne i regulacyjne
granty
2.1.

Ramy prawne i regulacyjne dla roli Fundacji jako podmiotu
ego
granty
undacji oraz polskie ustawodawstwo: Ustawa z dnia 16

2.2.

Fundacja prowadzi
w zakresie przyznawania grantów w oparciu
o
Fundacja
z przyznawaniem grantów
w
a) poprzez wsparcie dla Grantobiorców
przyznawania grantów (typ A);
b) poprzez
projektów z partnerami wdra
naborach wniosków,
lub grantów przyznanych
wybranym organizacjom (typ B).

2.3.
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3. Proces przyznawania grantów

3.1. Zasady przyznawania grantów
3.1.1.

wszystkie decyzje
grantów zgodnie z celami Fundacji i wszelkimi

ograniczeniami
udokumentowane i uzasadnione.
3.1.2. W procesie przyznawania grantów Fundacja
kryteriami
podwójnego finansowania i konfliktu interesów. Fundacja
strategiczne znaczenie do
i
przetwarzanych w trakcie cyklu przyznawania grantów.

3.2.

, unikania

przyznawania grantów

3.2.1. Fundacja udziela Grantów konkursowych i innych rodzajów wsparcia na
projekty
zgodne z priorytetami strategicznymi organizacji.
3.2.2.
z podejmowaniem decyzji
kierownikom
jednostek organizacyjnych lub
ów ds. programów grantowych.
Takie delegowane decy
3.2.3.
nie uzgodniono inaczej z donatorem, do uzyskania grantów z Fundacji
:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organizacje medialne;
Firmy non-profit;
Podmioty
Oddolne inicjatywy lokalne/

3.2.4.

o

);
/ startupy;

podmioty niezarejestrowane i osoby fizyczne.
grant na projekt

konsorcja).
3.2.5. Granty nie
ów/startupów, którzy

miotom sektora
finansowania organizacji
na polu rozwoju

3.2.6. Zasady przyznawania grantów
publicznie
Programu
grantowego) na stronie internetowej jednostki organizacyjnej Fundacji.
Programy grantowe
ych (
.
3.2.7. Zasady przyznawania grantów powinny
m.in.:
a) opis procesu aplikacyjnego
wykaz etapów do wykonania
wniosków, termin(-y)
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, wykaz wzorów
dokumentów;
b) cele wsparcia i priorytety tematyczne;
c) harmonogram czas trwania oraz terminy
grantu i refundacji
kosztów;
d)
do
Programie grantowym;
e) kryteria oceny
opis procesu oceny oraz lista kryteriów oceny (ocena
formalna i ocena merytoryczna).
obiektywne
i
do uzyskania wsparcia
do przyznania grantu);
f) wymagania finansowe
wymagania
g) progi finansowania grantu
jasny opis wysok
potencjalnego
grantu (minimum maksimum);
h) procedury monitorowania i
;
i) opcja dot. subgrantów
informacja, czy w ramach danego Programu
grantowego
subgranty;
j) o
do oceny formalnej oraz, j
umowie z donatorem, merytorycznej.
3.2.8.
:
a) krótki opis danego Programu grantowego;
b) opis celów Programu grantowego oraz, w stosownych przypadkach,
priorytetów tematycznych;
c) infor
d) informacje o
potencjalnego grantu i terminie(-ach)
e) Zasady przyznawania grantów;
f) wszystkie wymagane wzory dokumentów (w tym wzór Umowy grantowej);
g) opis sposobu, w jaki potencjalni wnioskoda
pytania
i
na temat procesu przyznawania grantów.
potencjalnych wnioskodawców (zamieszczone na stronie internetowej
lub przekazane potencjalnym wnioskodawcom).
h)
umowie z donatorem, merytorycznej.
3.2.9. Umowa grantowa
a) Informacj o stronach umowy;
b) informacj o ewentualnej
c) harmonogram realizacji grantu;
d) zasady finansowania
w tym informacje o kosztach kwalifikowanych,
limitach finansowych,
oraz metodach
przekazywania
o liczbie transz);
e) wymagania dot. dokumentacji finansowo, w tym ewidencji
;
f) zasady
g) przepisy
h) zasady komunikacji
;
i) informacja o zasadach monitorowania;
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j) zasady wypowiedzenia umowy, w tym
zawieszania/wypowiedzenia
Grantobiorcy w kosztach w
naruszenia warunków umowy oraz odzyskiwania
poprzez

;
k)
: (i) opis projektu; (ii) bud
realizacji; (iv) zasady reali
3.2.10. Zasady przyznawania grantów
donatora.

; (iii) harmonogram

3.3. Rodzaje grantów
Fundacja ud
i
3.3.1. Typ A

grantów (
:
Granty konkursowe

Granty konkursowe [Grant Awards, GA] przyznawane w drodze otwartego naboru
wniosków.
przyznawania tego typu grantów
Programu grantowego. Kryteria
dla
wnioskodawców
oraz
opis
w danym kraju, Granty konkursowe
3.3.2. Typ B

podstawowym rodzajem grantów.

Inne rodzaje wsparcia:

Projekty partnerskie [Partnership Projects, PP] wspólne inicjatywy realizowane
przez F
i podmioty partnerskie.
i potrzeb
podmioty partnerskie
e przez
w otwartych naborach
wniosków lub w
(tylko na zaproszenie). Projekty
Podmiotom
Fundacji przez donatorów.
Projekty partnerskie zasadniczo
u ze strony Fundacji
przez podmioty
przypadków
granty
uprzednio zidentyfikowanych podmiotów.
[Direct Awards, DA]

wsparcie
. Uzasadnieniem

zastosowania procedury pozakonkursowej jest fakt,
potrzeb,
lub metod pracy,
na
(np. kwestie
). DA
równolegle do GA lub PP. DA mus
uzasadnione i, w razie potrzeby, zatwierdzone przez donatora.
9
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Granty instytucjonalne [Institutional Support Grants, ISG]
nkretnym podmiotom na rzecz ich rozwoju
instytucjonalnego. Ten rodzaj grantu jest udzielany na ograniczony czas. ISG
przyznawane na podstawie
przekazanych przez
do konkretnych
podmiotów i, w razie potrzeby, zatwierdzonych przez donatora.

3.4. Etapy Programu grantowego
tabela przedstawia etapy Programu grantowego dla wszystkich rodzajów
grantów
Fundacji.
A
Etapy

Granty
konkursowe
[Grant
Awards, GA]

1. Etap uruchomienia

a)
uruchomienia procesu przyznawania
grantów

Granty
ie [Direct
Awards,
DA]

Granty
instytucjonaln
e [Institutional
Support
Grants, ISG]

Ob

b)
o procesie, takie jak rodzaj grantów,
itp.)
grantów

c)

Ob

procesu przyznawania
Fundacji

undacji o
procesu przyznawania
grantów
d)

programu
grantowego

1. Opracowanie
dokumentacji

B
Projekty
partnerskie
[Partnershi
p Projects,
PP]

Ob

Ob

a) Opracowanie Zasad przyznawania
grantowego
b) Akceptacja Zasad przyznawania
grantów przez dyrektora
organizacyjnej
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c) Akceptacja Zasad przyznawania
grantów przez donatorów/ partnerów
instytucjonalnych

Opcjonalnie

d) Przygotowanie wzorów (w tym Umowy
zatwierdzenia
e)
wnioskodawców na podstawie ich
Nie dotyczy

Opcjonalnie

i/lub ich profilu

naboru

a) Zamieszczenie o
a o naborze
na stronie/-ach internetowej/-ych
Fundacji oraz co najmniej w jeszcze

o

Nie dotyczy
wo jedna z
opcji
(a lub b)

b)
zaproszenie poprzez formalne pismo z
Nie dotyczy

2.

wyselekcjonowanym potencjalnym
wnioskodawcom
c)
i
potencjalnymi wnioskodawcami (np.
sesje informacyjne, strona internetowa
z pytaniami i odpowiedziami [Q&A],

4. Nabór wniosków

Zasadach przyznawania grantów
-ych
dokumentów zgodnie z Zasadami
przyznawania grantów

b) Rejestracja i nadanie unikalnego

c)
na odpowiedniej stronie internetowej
Fundacji

Opcjonalnie

Nie dotyczy
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a)

5. Uruchomienie procesu oceny

kierownika jednostki
organizacyjnej

b)
/
kierownika jednostki organizacyjnej
Program
grantowy odpowiedzialnej za nadzór

Opcjonalnie

Programu grantowego

c)
wszelkich konfliktów interesów i
dokumentów dostarczonych lub

a) Weryfikacja wniosków przez co

6. Ocena formalna

formalnymi opisanymi w Zasadach
drzuceniu.

wynikach oceny formalnej
(akceptacja/odrzucenie)

7. Ocena
merytoryczn
a

procesu oceny formalnej
a) Indywidualna ocena k
ocenianej sekcji, przez co najmniej
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b) Dodatkowa ocena wniosku
O
Opcjonalnie
wykorzystane w dalszych pracach
c)
celu przygotowania ostatecznych
rekomendacji

d)
we wniosku, w tym zakres projektu i/lub

Opcjonalnie

przypadkach zgodnie z Zasadami
przyznawania grantów)

e)

8. Finalizacja oceny

Raportu z oceny/minutek z
rekomendacjami

a) Przedstawianie
Program grantowy wyników oceny do
zatwierdzenia
b) W stosownych przypadkach
zatwierdzanie/informowanie donatorów
o wynikach oceny

Opcjonalnie
Opcjonalnie

c)
informacje na temat wyników oceny
d)

1

oceny merytorycznej
e) Zatwierdzenie wyników oceny przez

2

f)
odpowiedniej stronie internetowej
Fundacji

o3

Opcjonalnie

1
2
3

3.2.6.)
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g)
wyniku oceny ich wniosku(-ów)
a)
diligence] (AML etc.)

grantu

b) Negocjowanie z wnioskodawcami
ostatecznej Umowy grantowej (m.in.
uwzgl

Opcjonalnie

c)
z

Opcjonalnie
grantowego

d) Podpisanie ostatecznej Umowy
-ów) i

a)

Opcjonalnie

b) Przekazywanie grantu (zgodnie z
harmonogramem transz)
c) Monitorowanie procesu realizacji
Umowy
ds. programu grantowego
merytorycznego/finansowego
sprawozdania(-

Opcjonalnie

ami) dostarczonym(-ymi) przez
F
w ustal. terminie(-ach)
e)
merytorycznego i finansowego
dostarczonymi przez F
terminie(-ach)

, w ustal.

f) W razie potrzeby dostarczenie dodatk.
. terminie(-ach)

wa

11. Faza

a) Ewaluacja projektu przygotowana
b) Przygotowanie
programu grantowego i dostarczenie
14
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Grantobiorcy Raportu zwrotnego
c) Przygotowanie Sprawozdania z
realizacji Programu grantowego
(zgodnie z wymaganiami donatora(-ów))
undacji / kierownika
jednostki organizacyjnej do
zatwierdzenia
d) Archiwizacja dokumentacji (zgodna z
wymogami donatorów/ przepisami
zasadami)

Etapy Programu grantowego
w kraju docelowym.

4.
4.1.
4.2.

Polityka jest zatwierdza
Niniejsza Polityka

Fundacji.

Programy grantowe
z dotychczas
zasadami.
4.3.
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Metryczka dokumentu
Stanowisko
specjalista ds.
dyrektor ds.
finansowych
dyrektor

Data i podpis

Marcin Prengowski
Aleksandra Jarosiewicz

Planowany
specjalista ds.
termin

01.02.2027

Lista zmian w dokumencie
Lp.
1.

Przedmiot zmiany
Utworzenie dokumentu

Data
22.02.2022
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