
  
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” 
ul. Jazdów 10A; 00-467 Warszawa; Tel.:(48)22 628 55 57; fax:(48)22 628 30 2 

biuro@pol.org.pl; www.pol.org.pl; NIP: 526-21-49-912; REGON: 010100610 

KONKURS REGRANTINGOWY NA REALIZACJĘ MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” 

 

I. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA  

Przydział środków na realizację małych projektów odbywać się będzie w ramach trzech otwartych 

konkursów ofert składanych w terminach wyznaczonych przez Fundację „Pomoc Polakom na 

Wschodzie” (FPPnW). Terminy konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej FPPNW www.pol.org.pl oraz zostaną przekazane bezpośrednio do organizacji polonijnych 

współpracujących z Fundacją. Wyboru małych projektów, które zostaną dofinansowane w 2022 r.,  

dokona Komisja Konkursowa FPPnW, w skład której wejdą członkowie Zarządu Fundacji oraz ekspert 

ds. regrantingu. Komisja opiniująca wnioski projektowe dokona ich szczegółowej analizy pod względem 

formalnym oraz merytorycznym i finansowym kierując się jednakowymi kryteriami oceny dla 

wszystkich ofert. Przy ocenie wniosków projektowych członkowie Komisji Konkursowej wezmą pod 

uwagę m.in zakres tematyczny, cele, zasięg, liczbę odbiorców oraz zasadność kosztów uwzględnionych 

w kosztorysach.  

Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację małych projektów zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej FPPnW. Przekazanie środków na realizację małych 

projektów odbędzie się na podstawie podpisanych umów z realizatorami projektów. Rozliczenia 

zleconych inicjatyw FPPnW dokona na podstawie sprawozdań złożonych przez realizatorów projektów 

na warunkach określonych w umowie oraz wzorach druków przygotowanych przez FPPnW. Ponadto, 

FPPnW będzie prowadziła bieżący monitoring zleconych zadań oraz zapewni wsparcie doradcze dla 

wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

 

 

1. Jakie działania będą wpierane 

a) Zakres tematyczny, cele małych projektów 

Wsparcie finansowe zostanie udzielone projektom dotyczącym organizacji wydarzeń 

polonijnych związanych z szeroko rozumianą promocją kultury wśród przedstawicieli Polonii i 

Polaków za granicą, a także aktywizacją środowisk polonijnych w kontekście budowania ich 

świadomości historycznej i wzmacniania ich więzi z krajem.  

 

b) Zasięg projektu 

Projekty dofinansowane w ramach konkursu powinny mieć zasięg lokalny. Regulamin dopuszcza 

również możliwość realizacji projektu w znacznej odległości od miejsca zamieszkania  realizatora 

czy odbiorców projektu. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia na zadanie zakładające spotkanie 

dwóch grup lokalnych z różnych regionów realizujących wspólne działanie.  

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje polonijne oraz grupy nieformalne z 

Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, 

Mołdawii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Serbii, Słowacji, Uzbekistanu i Węgier.  

mailto:biuro@pol.org.pl
http://www.pol.org.pl/
http://www.pol.org.pl/


2 
 

 

c) Realizatorzy i odbiorcy małych projektów 

O udzielenie wsparcia w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się: 

• organizacje polonijne zarejestrowane i działające w krajach wymienionych w pkt. 1b) 

Regulaminu, jeśli nie działają w celu osiągnięcia zysku (w tym także parafie i 

stowarzyszenia religijne); 

• grupy nieformalne w tym też młodzieżowe grupy nieformalne (za grupę uznaje się 

zespół minimum 3 osobowy).  

Odbiorcami wydarzeń przygotowanych przez nich działań, będą przedstawiciele lokalnej Polonii 

i Polacy mieszkający w krajach realizacji małych projektów. W organizowanych inicjatywach 

mogą także uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnej o innej narodowości niż polska 

pod warunkiem, że nie będą podstawową grupą odbiorców, a ich udział będzie uzasadniony 

rodzajem podejmowanych działań. W wydarzeniach tych mogą też brać udział osoby z Polski, 

jeśli udział ich jest uzasadniony zakresem tematycznym projektu i niezbędny w celu osiągnięcia 

zaplanowanych rezultatów (np. spotkanie z pisarzem, wspólne inicjatywy podejmowane z 

harcerzami, czy działaczami z Polski). 

 

2. Termin aplikowania o dofinansowanie małych projektów 

 

a) Wnioski projektowe można składać w 3 terminach: 

• do dnia 31.05.2022 r. na wnioski realizowane w terminach od 1.06.2022 r. do 

15.12.2022 r. – I nabór w ramach Konkursu Regrantingowego; 

• do dnia 30.06.2022 r. na wnioski realizowane w terminach od 1.07.2022 r. do 

15.12.2022 r. – II nabór w ramach Konkursu Regrantingowego; 

• do dnia 30.09.2022 r. na wnioski realizowane w terminach od 1.10.2022 r. do 

15.12.2022 r. – III nabór w ramach Konkursu Regrantingowego. 

 

b) Wnioski projektowe należy składać na formularzu wniosku przygotowanym przez FPPnW. 

Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie internetowej FPPnW www.pol.org.pl w 

zakładce „DZIAŁANIA” w komunikacie o rozpoczęciu naboru w ramach Konkursu 

Regrantingowego na realizację małych projektów.   

 

3. Kryteria oceny wniosków projektowych 

 

Komisja Konkursowa FPPnW w trakcie dokonywania oceny wniosków projektowych będzie kierowała 

się jednakowymi kryteriami oceny dla wszystkich ofert, niezależnie od ich przedmiotu, zasięgu i miejsca 

realizacji. Ocenie będzie podlegały kryteria formalne oraz merytoryczne i finansowe.   

• Kryteria oceny formalnej to m.in.: 

- czy termin realizacji projektu jest zgodny z warunkami niniejszego Regulaminu;  

- czy podmiot jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie,  

- czy działania zaplanowane w ramach projektu są zgodne z warunkami niniejszego Regulaminu;  

- czy proponowane działania nie są częścią innego projektu i nie dostały już dofinansowania z 

budżetu Państwa Polskiego.  
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Niespełnienie choć jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty. 

• Kryteria oceny merytorycznej i finansowej to m.in.: 

- czy projekt mieści się w zakresie tematycznym konkursu; 

- czy uzasadnienie potrzeb odbiorców wskazuje na potrzebę realizacji małego projektu; 

- udział w projekcie społeczności lokalnej i oddolnych inicjatyw społecznych; 

- jakość i atrakcyjności proponowanych działań; 

- spójność projektu z jego kosztorysem; 

- jakość i trwałość zakładanych rezultatów; 

- zasadność doboru narządzi służących do realizacji projektu, w tym dotarcia do jego odbiorców; 

- obecność wolontariuszy wykonujących społecznie działania na rzecz projektu; 

- zasadności kosztów i ich wysokość.  

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu  

 

a) Wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację w 2022 r. dokonuje Komisja 

Konkursowa, w skład której wejdą członkowie Zarządu Fundacji, ekspert ds. regrantingu oraz 

koordynator zadania publicznego.  

b) Złożone w ramach Konkursu Regrantingowego wnioski projektowe zostaną ocenione w 

pierwszej kolejności pod względem formalnym. Weryfikacja będzie miała na celu ocenę 

zgodności wniosków projektowych z warunkami niniejszego Regulaminu. 

c) Wnioski projektowe spełniające warunki niniejszego Regulaminu zostaną ocenione przez 

Komisję Konkursową FPPnW, pod względem merytorycznym i finansowym. Na tej podstawie 

Komisja podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości.  

d) Komisja Konkursowa może zaproponować zmiany w sposobie realizacji lub finansowania 

małego projektu oraz poprosić podmiot aplikujący o dodatkowe wyjaśnienia. W takiej sytuacji 

dofinansowanie zostanie udzielone pod warunkiem spełnienia zaproponowanych zmian bądź 

uzupełnienia wniosku projektowego o wymagane wyjaśnienia.  

e) O decyzji Komisji Konkursowej poinformuje wszystkie podmioty aplikujące, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane we wnioskach projektowych. Dodatkowo 

lista podmiotów otrzymujących dofinansowanie na realizację małych projektów zostanie 

przekazana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej FPPnW www.pol.org.pl.  

 

 

5. Terminy realizacji i finansowanie małych projektów 

 

a) Projekty mogą być realizowane w następujących terminach: 

• projekty dofinansowane w ramach I naboru Konkursu Regrantingowego – termin 

realizacji oraz finansowania projektów to 1.06.2022 r. - 15.12.2022 r. 

• projekty dofinansowane w ramach II naboru Konkursu Regrantingowego – termin 

realizacji oraz finansowania projektów to 1.07.2022 r. - 15.12.2022 r. 

• projekty dofinansowane w ramach III naboru Konkursu Regrantingowego – termin 

realizacji oraz finansowania projektów to 1.10.2022 r. - 15.12.2022 r. 
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b) Maksymalna wysokość dofinansowania małego projektu wynosi 9 000 złotych (słownie: 

dziewięć tysięcy złotych). Nie ma minimalnej kwoty dofinansowania.  

c) Regulamin Regrantingowy nie przewiduje finansowania jednego przedsięwzięcia w ramach 

dwóch wniosków projektowych.  

d) Przyznane dofinansowanie może obejmować wyłącznie koszty poniesione w terminie realizacji 

projektu, niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz spełniające 

wymogi efektywnego zarządzania finansami.  

e) Regulamin nie wymaga wkładu własnego finansowego od realizatorów małych projektów.  

f) Realizator małego projektu może przeznaczyć na jego realizację fundusze pozyskane od innych 

donatorów prywatnych i publicznych z zastrzeżeniem, że nie są to środki pochodzące z budżetu 

Państwa Polskiego. Informacja o planowanym pozyskaniu takich środków powinna znaleźć się 

we wniosku projektowym.  

g) Podmioty otrzymujące najwyższe dofinansowania na realizację projektów zobowiązane będą 

do wykazania wkładu własnego osobowego. 

h) Przyznane dofinansowanie na realizacje projektu FPPnW przekazuje po podpisaniu umowy z 

realizatorem projektu na wskazany w umowie rachunek bankowy, bądź na szczególną prośbę 

realizatora projektu wypłata może nastąpić w gotówce w siedzibie FPPnW.  

 

6. Realizacja i rozliczenie małych projektów  

 

a) Realizacja małego projektu odbywa się na podstawie umowy podpisywanej pomiędzy FPPnW 

a realizatorem projektu.  

b) Przygotowana przez FPPnW umowa zawiera szczegółowe warunki realizacji projektu, sposób 

przekazania dofinansowania na realizację działań, zasady finansowania oraz rozliczenia 

projektu, a także obowiązki informacyjne realizatora projektu.  

c) Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące terminu realizacji projektu, jego harmonogramu, a w 

szczególności zmniejszające jego zakres lub rezultaty należy zgłosić do FPPnW. Nie ma 

potrzeby zgłaszania zwiększenia zakresu projektu.  

d) W przypadku gdy Zarząd FPPnW wyrazi zgodę na zaproponowane przez realizatora zmiany 

konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany w kosztorysie nie 

mogą dotyczyć zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania projektu. 

e) Po zakończeniu projektu realizator zobowiązany jest do przygotowania i złożenia do FPPnW 

sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji działań. Wzór sprawozdania 

dostępny jest na stronie internetowej FPPnW www.pol.org.pl w komunikacie o rozpoczęciu 

naboru w ramach Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów.   

f) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 

najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. 

g) W przypadku pytań i wątpliwości FPPnW może poprosić o uzupełnienie dokumentacji 

sprawozdawczej bądź o złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.  

h) Brak złożenia prawidłowego sprawozdania skutkuje zwrotem przyznanego dofinansowania 

wraz z odsetkami (w części lub całości).  

i) Realizator projektu zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej, filmowej 

lub publicystycznej z realizacji projektu, którą należy dołączyć do sprawozdania końcowego. 

Wybór sposobu dokumentowania wydarzenia należy do realizatorów, nie mniej musi 
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odzwierciedlać rodzaj zadania i być adekwatny do podjętych działań. Dokumentacja ta 

powinna być wykonana zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

obowiązujących w danym kraju. Dokumentacja powinna być przekazana na prawach otwartej 

licencji z prawem do wykorzystania jej w działaniach własnych i sprawozdawczych Fundacji. 

 

7. Monitoring oraz wsparcie udzielane realizatorom małych projektów  

 

a) FPPnW  udziela pomocy we wszystkich działaniach realizowanych w ramach zadania publicznego 

pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw”. Dotyczy to zarówno przygotowywania 

wniosków projektowych przez podmioty aplikujące o wsparcie finansowe, samej realizacji 

małych projektów, jak i przygotowania sprawozdania z realizacji inicjatyw. 

b) W trakcie realizacji małych projektów FPPnW będzie monitorować ich przebieg.  

Z przeprowadzonego monitoringu zostanie sporządzona dokumentacja tj. karty monitoringu.  

c) Monitoring może polegać m.in. na wizytacjach przedstawicieli FPPnW w trakcie realizacji 

projektu, w terminie uzgodnionym przez strony lub żądaniu od realizatora projektu informacji 

dotyczących postępów i stanu realizacji projektu. 

 

 

III. WZORY DRUKÓW  

1. Wzór formularza wniosku projektowego 

2. Poradnik jak wypełnić wniosek 

3. Poradnik jak rozliczyć mały projekt. 

 


