REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”
1.

Postanowienia wstępne
1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „Ministrem” na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)
oraz Zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania,
rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 8, poz. 54 z późn. zm.),
zwanego dalej „zarządzeniem”.
1.2. Ocenę złożonych ofert przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w drodze decyzji.

2.

Cel konkursu i ogólne wymogi wobec ofert
2.1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego „Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” zgodnie z następującymi założeniami:

Nr
zadania

Obszar
terytorialny

Cel działań

Dodatkowe warunki

Wysokość
dofinansowania
pojedynczego
projektu
w konkursie

Łączna kwota
dofinansowania
w 2015

Obszar tematyczny I: Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
(z wyłączeniem doskonalenia metodycznego nauczycieli oraz kolonii i obozów edukacyjnych realizowanych w Polsce - zadania
finansowane przez MEN)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Białoruś

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

Ukraina

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

Litwa

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

Wielka Brytania

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

Irlandia

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

nie dotyczy

1.300.000 PLN

nie dotyczy

2.600.000 PLN

nie dotyczy

2.500.000 PLN

nie dotyczy

4.100.000 PLN

nie dotyczy

500.000 PLN

Projekty dotyczące tych zadań będą w roku 2015 realizowane przez
organizacje wyłonione w konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r." w ramach dwuletnich projektów modułowych.
Zadania 1.1.-1.5. nie podlegają finansowaniu w niniejszym konkursie.
Zgodnie z pkt. 4 Regulaminu konkursu "Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w 2014 r.", moduł projektu na rok 2015
realizowany będzie przez wybrane organizacje na podstawie umowy
dotacji zawartej w roku budżetowym 2015 po łącznym spełnieniu
następujących warunków:
- prawidłowej, terminowej i zgodnej z zapisami umowy dotacji
realizacji pierwszego modułu projektu w roku 2014;
- złożenia w terminie wymaganym umową dotacji (najpóźniej do
30.01.2015) sprawozdania końcowego z realizacji pierwszego modułu
projektu oraz terminowego zwrotu niewykorzystanych środków
dotacji i dokonania innych wymaganych umową zwrotów środków;
- zagwarantowaniu w ustawie budżetowej na rok 2015 odpowiednich
środków finansowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą.
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Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące
kryteria:
1) są projektami jednorocznymi,

1.6.

Niemcy

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

2) są adresowane do placówek oświatowych nauczających języka
polskiego (nie dotyczy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, które są
finansowane przez MEN),
3) służą podniesieniu jakości edukacji (bez doskonalenia
metodycznego nauczycieli oraz kolonii i obozów edukacyjnych w
Polsce) oraz oferują jednolity system wsparcia bieżącego
funkcjonowania szkół,

Minimum
100.000 PLN

300.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

500.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

400.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

300.000 PLN

4) znajdują się poza granicami RP.
Priorytetowy charakter ma udzielenie bezpośredniego wsparcia
placówkom oświatowym, które:
1) są zarejestrowane w bazie danych szkół prowadzonej przez ORPEG
na stronie www.polska-szkola.pl,

1.7.

Ameryka
Północna
(USA, Kanada)

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

2) prowadzą dokumentację merytoryczną obejmującą między innymi
listę uczniów w podziale na grupy, frekwencję uczniów, czas pracy
nauczycieli, realizowany program nauczania,
3) realizują programy nauczania obowiązujące w kraju zamieszkania
lub uwzględniają ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla
Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, określone w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą.
Bezpośrednie wsparcie finansowe dla:

1.8.

Kraje migracji
zarobkowej:
Austria, Belgia,
Czechy, Dania,
Finlandia,
Francja, Grecja,
Holandia,
Hiszpania,
Islandia,
Luksemburg
Portugalia,
Szwecja, Włochy,
Norwegia

1) szkół prowadzących ramowy (całotygodniowy) program nauczania
może obejmować wydatki na pomoce metodyczne i materiały
edukacyjne, transport, a także nagrody dla nauczycieli,

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

2) społecznych placówek oświatowych (w tym realizujących własne
programy) może obejmować m.in. pomoce metodyczne i materiały
edukacyjne, utrzymanie bieżące lokali, w których prowadzona jest
nauka, wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych, niewielkie remonty,
wynagrodzenie i nagrody dla nauczycieli wraz z należnymi podatkami i
świadczeniami, transport, ubezpieczenia, szkolenia w zakresie
zarządzania instytucjami oświatowymi.
Dodatkowo wsparcie finansowe może być przeznaczone na:
1) organizację wydarzeń uzupełniających służących podniesieniu
atrakcyjności i rozszerzeniu zasięgu działalności realizowanej przez
ww. placówki, takich jak: konkursy i olimpiady językowe, zajęcia
pozalekcyjne, kolonie, półkolonie i wycieczki organizowane (w krajach
zamieszkania) ściśle powiązane z realizowanym programem
edukacyjnym,
2) wzmocnienie struktury organizacji oświatowych współrealizujących
programy edukacyjne w krajach zamieszkania, (przy czym nie może
ono przekroczyć 10% dofinansowania przyznanego na realizację
projektu).

1.9.

Cały świat
(z wyłączeniem
krajów
określonych w
pkt 1.1 - 1.8.)

Wsparcie dla szkół
nauczających
języka polskiego,
w języku polskim
i o Polsce

Preferowani będą oferenci posiadający doświadczenie w realizacji
projektów polegających na finansowym wspieraniu szkół polonijnych
na świecie.
Preferowane będą projekty oferujące spójny system wsparcia dla kraju
lub regionu objętego projektem. Oferenci składający oferty na rzecz
placówek oświatowych mają obowiązek weryfikacji spełniania
powyższych warunków.
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Obszar tematyczny II: Media polonijne

2.1.

2.2.

2.3.

Litwa

Białoruś

Ukraina

Wsparcie mediów
polonijnych

Wsparcie mediów
polonijnych

Wsparcie mediów
polonijnych

Projekty dotyczące tych zadań będą w roku 2015 realizowane przez
organizacje wyłonione w konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r." w ramach dwuletnich projektów modułowych.
Zadania 2.1.-2.3. nie podlegają finansowaniu w niniejszym konkursie.

nie dotyczy

2.500.000 PLN

nie dotyczy

700.000 PLN

nie dotyczy

1.600.000 PLN

Minimum
100.000 PLN
Maksimum
200.000 PLN

1.600.000 PLN

Projekty dotyczące tych zadań będą w roku 2015 realizowane przez
organizacje wyłonione w konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r." w ramach dwuletnich projektów modułowych.
Zadania 3.1.-3.3. nie podlegają finansowaniu w niniejszym konkursie.

nie dotyczy

700.000 PLN

Zgodnie z pkt. 4 Regulaminu konkursu "Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w 2014 r.", moduł projektu na rok 2015
realizowany będzie przez wybrane organizacje na podstawie umowy
dotacji zawartej w roku budżetowym 2015 po łącznym spełnieniu
następujących warunków:

nie dotyczy

3.800.000 PLN

Zgodnie z pkt. 4 Regulaminu konkursu "Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w 2014 r.", moduł projektu na rok 2015
realizowany będzie przez wybrane organizacje na podstawie umowy
dotacji zawartej w roku budżetowym 2015 po łącznym spełnieniu
następujących warunków:
- prawidłowej, terminowej i zgodnej z zapisami umowy dotacji
realizacji pierwszego modułu projektu w roku 2014;
- złożenia w terminie wymaganym umową dotacji (najpóźniej do
30.01.2015) sprawozdania końcowego z realizacji pierwszego modułu
projektu oraz terminowego zwrotu niewykorzystanych środków
dotacji i dokonania innych wymaganych umową zwrotów środków;
- zagwarantowaniu w ustawie budżetowej na rok 2015 odpowiednich
środków finansowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące
kryteria:
1) są projektami jednorocznymi,
2) służą poprawie jakości mediów, zwiększeniu zasięgu ich
oddziaływania oraz poszerzeniu kręgu odbiorców.

2.4.

Cały świat
(z wyłączeniem
Litwy, Białorusi
i Ukrainy)*

Wsparcie mediów
polonijnych

Projekty mogą zakładać zarówno wsparcie bieżącej działalności (np.
druk, emisja, koszty redakcyjne), jak i działania bezpośrednio służące
podniesieniu jakości i kręgu odbiorców (np. szkolenia dla redaktorów,
współpracowników, tworzenie własnej sieci kolportażu, pozyskiwanie
reklamodawców).
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów, a także mediów
ponadregionalnych.
*Projekty o zasięgu ponadregionalnym mogą obejmować również
Litwę, Białoruś i Ukrainę.
Preferowane będą projekty wykorzystujące współczesne technologie
elektroniczne w pracy mediów, a także inwestycje zakładające
długofalowe efekty dofinansowania, a nie tylko wsparcie doraźne.

Obszar tematyczny III: Infrastruktura polonijna

3.1.

3.2.

3.3.

Ukraina

Litwa

Czechy

Inwestycje
w infrastrukturę
szkolną

Inwestycje
w infrastrukturę
szkolną

Inwestycje
w infrastrukturę
szkolną
i przedszkolną

- prawidłowej, terminowej i zgodnej z zapisami umowy dotacji
realizacji pierwszego modułu projektu w roku 2014;
- złożenia w terminie wymaganym umową dotacji (najpóźniej do
30.01.2015) sprawozdania końcowego z realizacji pierwszego modułu
projektu oraz terminowego zwrotu niewykorzystanych środków
dotacji i dokonania innych wymaganych umową zwrotów środków;
- zagwarantowaniu w ustawie budżetowej na rok 2015 odpowiednich
środków finansowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

nie dotyczy

1.000.000 PLN
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Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące
kryteria:

3.4.

Cały świat

Inwestycje
w infrastrukturę
Domów Polskich
i instytucji
polonijnych

1) służą zainicjowaniu działalności lub podniesieniu jakości pracy
Domów Polskich i instytucji polonijnych i nie dotyczą kosztów
bieżącego utrzymania,
2) zawierają szczegółowy opis planowanej inwestycji z dokładnym
kosztorysem,

Minimum
100.000 PLN

5.000.000 PLN

3) zawierają plan finansowania wyremontowanej/zbudowanej
infrastruktury po zrealizowaniu projektu.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.
Preferowane będą projekty ze znaczącym udziałem środków
finansowych z innych źródeł niż dotacja MSZ.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące
kryteria:

3.5.

Cały świat

Inwestycje
w infrastrukturę
placówek
oświatowych

1) służą podniesieniu jakości edukacji w polonijnych placówkach
oświatowych za granicą,
2) zawierają szczegółowy opis planowanej inwestycji z dokładnym
kosztorysem,

Minimum
100.000 PLN

1.000.000 PLN

3) nie są związane z projektami modułowymi realizowanymi w pkt. 3.1
- 3.3.

Obszar tematyczny IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania
(z wyłączeniem mediów polonijnych i nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce)

4.1

4.2.

Bułgaria,
Chorwacja,
Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa,
Rumunia,
Słowacja,
Słowenia, Węgry.
Armenia,
Azerbejdżan,
Białoruś, Bośnia i
Hercegowina,
Czarnogóra,
Gruzja,
Kazachstan,
Kirgizja,
Macedonia,
Mołdawia, Rosja,
Serbia,
Tadżykistan,
Turkmenistan,
Uzbekistan,
Ukraina.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które służą:
Wspieranie
działalności
statutowej
struktur
polonijnych

1) wspieraniu i kultywowaniu polskiej tożsamości narodowej,
2) aktywizacji środowisk polonijnych w kraju zamieszkania,
3) budowaniu pozytywnego wizerunku środowisk polskich w kraju
zamieszkania,

Minimum
100.000 PLN

1.500.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

2.300.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

800.000 PLN

4) zacieśnianiu kontaktów kulturowych i profesjonalnych z Polską,
5) budowaniu pozycji środowisk polskich jako partnera dla władz
centralnych i lokalnych w kraju zamieszkania,
6) jednoczeniu i umacnianiu środowisk polonijnych i polskich za
granicą.
Wspieranie
działalności
statutowej
struktur
polonijnych

Budżety projektów mogą zawierać finansowanie kosztów
administracyjnych służących realizacji zadań (np. czynsze, opłaty,
funkcjonowanie biura, księgowości czy sekretariatu), jak i nakładów na
podniesienie zdolności organizacyjnej (np. modernizacja wyposażenia,
oprogramowania, drobne remonty).
Preferowane będzie wspieranie organizacji, które:
1) działają zgodnie z prawem obowiązującym w kraju funkcjonowania,
2) posiadają i publikują na ogólnodostępnej stronie internetowej swój
statut, skład władz oraz regularne sprawozdania z działalności,
3) są zarejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych organizacji
polonijnych na stronie GUS: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/polonia-i-polacy-w-swiecie/baza-organizacji-iinstytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,2,1.html) (rejestracji
można dokonywać w oparciu o przekazanie zaktualizowanych danych
na adres e-mail: polonia@stat.gov.pl),

4.3.

Cały świat
(z wyłączeniem
krajów
określonych
w pkt. 4.1. i 4.2.)

Wspieranie
działalności
statutowej
struktur
polonijnych

4) prowadzą aktywność skierowaną nie tylko do swoich członków, ale
dostępną dla całego środowiska polskiego.
Z powyższych wymagań mogą na pisemny wniosek zostać zwolnione
organizacje działające w państwach o szczególnych warunkach
politycznych, ze względu na bezpieczeństwo beneficjentów i osób
realizujących projekty.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.
Oferenci składający oferty na rzecz organizacji i instytucji polonijnych
mają obowiązek weryfikacji spełnienia przez te organizacje
powyższych warunków.
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Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące
kryteria:
1) są realizowane głównie poza Polską,
2) służą aktywizacji gospodarczej środowisk polonijnych oraz
współpracy tych środowisk z Polską.
Dofinansowanie może obejmować projekty takie jak:
1) misje, seminaria i konferencje o charakterze gospodarczym
organizowane przez organizacje polonijne (np. izby handlowe),
4.4.

Cały świat

Współpraca
gospodarcza

2) staże, szkolenia, stypendia dla przedstawicieli Polonii
w przedsiębiorstwach oraz instytucjach gospodarczych
i finansowych,

Minimum
100.000 PLN

1.000.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

1.200.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

4.200.000 PLN

3) projekty stymulujące rozwój innowacyjności oraz przedsiębiorczości
polonijnej.
Preferowane będą projekty ukierunkowane na współpracę z polskimi
przedsiębiorstwami i/lub wspierające polski eksport i inwestycje.
Preferowane będą projekty ze znaczącym udziałem środków
finansowych z innych niż dotacja MSZ źródeł.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.

4.5.

Cały świat

Prawa mniejszości
narodowych
i prawa
pracownicze

Dofinansowanie mogą uzyskać realizowane poza Polską projekty
z zakresu poradnictwa prawnego, zawodowego i psychologicznego
skierowane do :
1) mniejszości narodowych,
2) środowisk polskiej migracji zarobkowej.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty spełniające następujące
kryteria:
1) są realizowane głównie poza Polską,
2) służą zapewnieniu uczestnictwa w kulturze narodowej oraz dbałości
o polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (bez bieżącego
utrzymania).
Wsparcie finansowe może być przeznaczone m.in. na:
1) organizowanie i popularyzację wydarzeń oraz działań kulturalnych
dla, oraz z udziałem środowisk polonijnych,
2) zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego poza krajem,

4.6.

Cały świat

Promocja, kultura
i dziedzictwo
kulturowe

3) udział środowisk polonijnych w promocji wiedzy o Polsce, polskiej
kulturze i jej historii,
4) badania naukowe nt. Polonii,
5) katedry języka polskiego na wyższych uczelniach.
Preferowane będą projekty z innym udziałem finansowym.
W wypadku projektów konserwatorskich integralna część oferty
powinny stanowić wytyczne konserwatorskie.
Projekty dotyczące zbiorów archiwalnych i bibliotecznych powinny
zawierać rekomendację Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
(polonia2014@archiwa.gov.pl) lub Biblioteki Narodowej
(polonia2014@bn.org.pl) odpowiednio.
Projekty dotyczące bieżącego utrzymania instytucji stanowiących
dziedzictwo kulturowe winny być przedstawiane w zadaniach 4.1 –
4.3.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.
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Dofinansowanie mogą uzyskać realizowane poza Polską inne działania
służące umacnianiu polskiej tożsamości oraz pozycji polskiej grupy
etnicznej, np.:
1) staże, szkolenia, stypendia mające na celu podnoszenie kompetencji
zawodowych, organizacyjnych i kierowniczych,
4.7.

Cały świat

Pozostałe

2) aktywizację grup zawodowych i pokoleniowych (młodzieży,
profesjonalistów, osób starszych),
3) wspieranie
medycznej,

samopomocy,

działalności

charytatywnej

Minimum
100.000 PLN

2.800.000 PLN

oraz

4) wspieranie aktywności sportowej.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.

Obszar tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską
(z wyłączeniem obozów i kolonii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w Polsce - zadanie finansowane przez MEN)
Dofinansowanie mogą uzyskać realizowane w Polsce projekty
sprzyjające nawiązywaniu oraz rozwojowi kontaktów bezpośrednich
z Polską, np.:
1) wizyty studyjne, krótkoterminowe staże zawodowe, szkolenia
i pobyty naukowe,
2) wspieranie udziału przedstawicieli Polonii w kursach języka
polskiego,

5.1.

Cały świat

Rozwój kontaktów
bezpośrednich
z Polską

3) wzmacnianie instytucjonalnych kontaktów bezpośrednich w ramach
zawartych uprzednio umów o partnerstwie, jak: wymiany
międzyszkolne, samorządowe, naukowe i gospodarcze z udziałem
środowisk oraz organizacji polonijnych,

Minimum
100.000 PLN

6.500.000 PLN

Minimum
100.000 PLN

1.500.000 PLN

4) imprezy, w tym cykliczne, o tematyce polonijnej z udziałem
przedstawicieli polskiej diaspory,
5) wymiana i integracja grup zawodowych i pokoleniowych
(profesjonalistów, osób starszych).
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.
Preferowane będą projekty z udziałem finansowym partnerów
lokalnych.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty sprzyjające umacnianiu więzi
z Polską, długotrwałym pobytom oraz powrotom do kraju, np.:
1) wspieranie integracji szkolnej uczniów powracających z innych
systemów nauczania,
2) tworzenie struktury przyjęcia społecznego (kluby i działania
stymulujące udział osób powracających w życiu lokalnym),
3) wspieranie lokalnych izb handlowych i gospodarczych w ich
współpracy z biznesem polonijnym,
4) stypendia szkolne oraz studenckie dla młodzieży polonijnej
realizującej naukę w Polsce,

5.2.

Cały świat

Utrwalanie
więzi z Polską

5) wsparcie doradcze dla zagranicznych organizacji/instytucji
polonijnych planujących rozszerzenie swej działalności na Polskę
(zakładanie, rejestracja i prowadzenie fundacji na prawie polskim),
6) popularyzacja ww. inicjatyw w kręgach diaspory.
Główne miejsce realizacji projektu powinno znajdować się w Polsce
(nie dotyczy punktu 6).
Preferowane będą projekty realizowane z udziałem finansowym
partnerów lokalnych.
Stypendia studenckie w Polsce mogą dotyczyć obywateli polskich,
którzy cały cykl edukacji ukończyli za granicą, posiadaczy Karty Polaka
studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz
studentów polonijnych zwolnionych przez uczelnię z opłaty czesnego.
Stypendia nie mogą dotyczyć studentów objętych systemem
stypendialnym MNiSW.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów.
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Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które:

5.3.

Cały świat

Projekty
regrantingowe

1) realizowane są w formie regrantingu czyli przyznania dotacji
podmiotowi lub podmiotom, który w drodze własnego konkursu
rozdzieli granty o wartości do 40.000 zł innym organizacjom pożytku
publicznego - szczegółowy opis w pkt. 4 Regulaminu konkursu),
2) obejmują obszary i cele działania opisane w zadaniach 5.1. oraz 5.2.

Minimum
100.000 PLN

800.000 PLN

Głównym miejscem realizacji projektów powinna być Polska.
Preferowani będą oferenci posiadający doświadczenie w realizacji
projektów regrantingowych na rzecz podmiotów pozarządowych.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3.

Projekty dotyczące doskonalenia metodycznego nauczycieli oraz organizacji na terenie Polski obozów
i kolonii o charakterze edukacyjnym bądź innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej nie
podlegają dofinansowaniu w niniejszym konkursie. Środki na ten cel rozdzieli Ministerstwo Edukacji
Narodowej w odrębnym konkursie dotacyjnym.
Jedna oferta składana przez oferenta nie może dotyczyć więcej niż jednego zadania wymienionego
w pkt. 2.1. Regulaminu. Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć jedynie zadań: 1.6.-1.9., 2.4., 3.4.-3.5.,
4.1.-4.7., 5.1.-5.3. spośród zadań opisanych w powyższej tabeli.
W konkursie nie ma limitu liczby ofert składanych przez jednego oferenta.
Niespełnienie przez oferenta warunków określonych w punkcie 2.3., złożenie oferty po terminie
wskazanym w pkt. 8.5. lub jej nadesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty bez jej
oceny formalnej i merytorycznej.
Minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania dla projektu składanego w konkursie są określone
w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu (tabela).
Każdy projekt musi stanowić zamkniętą i spójną całość z określonymi rezultatami (konkretnymi
i weryfikowalnymi), które zostaną osiągnięte w terminie realizacji projektu, czyli najpóźniej do dnia
31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie oraz wymagania wobec oferentów
3.1. O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:
3.1.1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2014, poz. 1118 i 1146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:
3.1.1.1. fundacje,
3.1.1.2. stowarzyszenia,
3.1.1.3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3.1.1.4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3.1.1.5. spółdzielnie socjalne,
3.1.1.6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2014, poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3.2.

O przyznanie dofinansowania w konkursie zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) mogą ubiegać się również:
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3.2.1. niepubliczne szkoły wyższe,
1

3.2.2. publiczne szkoły wyższe ,
2

3.2.3. instytuty badawcze ,
3.2.4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne,
3

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

1
2
3

4
5

6

3.2.5. jednostki samorządu terytorialnego .
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się również izby gospodarcze, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
4
zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników .
Podmioty ubiegające się o dotację powinny być utworzone/zarejestrowane w Polsce nie później niż 12
5
miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu .
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez oferenta doświadczenia we współpracy
z Polonią i Polakami za granicą oraz posiadanie doświadczenia w gospodarowaniu środkami finansowymi
6
w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych w skali wybranego roku kalendarzowego w latach 2011-2014 .
Dotacje celowe nie mogą być przyznane podmiotom, w których pracownicy Ministerstwa lub placówek
zagranicznych pełnią funkcje w organach zarządzających lub organach kontroli lub nadzoru, chyba, że
zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra Spraw Zagranicznych lub pełnią te funkcje
w podmiocie należącym do sektora finansów publicznych albo w fundacji, w której fundatorem jest Skarb
Państwa.
W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty, które na dzień zakończenia naboru wniosków projektowych
nie przedstawiły wymaganego przed tym terminem rozliczenia wcześniejszych dotacji, nie dokonały
wymaganego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dokonały wymaganego zwrotu dotacji lub jej
części wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy, niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie
lub w nadmiernej wysokości i co do których, z przyczyn leżących po ich stronie, nie zakończono kontroli
rozliczenia dotacji.
W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, w których osoby, wobec których orzeczono zakaz pełnienia
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, pełnią funkcje w organach zarządzających
bądź zostały upoważnione do podpisania umowy dotacji lub jej rozliczenia.
W konkursie nie mogą brać udziału fundacje, które w dwóch okresach sprawozdawczych poprzedzających
to postępowanie w sposób uporczywy nie dopełniają obowiązku złożenia właściwemu ministrowi
corocznego sprawozdania ze swojej działalności, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz 203, z późn. zm.).

W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)
W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)
W rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710)
Okres ten może być skrócony wobec podmiotów, które w sposób nie budzący wątpliwości wykażą, iż są bezpośrednimi następcami organizacji
spełniających wymogi zawarte w pkt. 3.5. lub powstały w wyniku decyzji organizacji/instytucji zagranicznych działających na rzecz Polonii
i Polaków za granicą. Niezależnie od dokumentu potwierdzającego rejestrację w KRS podmioty te muszą wykazać przynajmniej 5-letni okres
działalności organizacji, której działalność kontynuują lub z inicjatywy której powstały (wypis z KRS lub właściwy dla kraju pochodzenia
dokument potwierdzający datę powstania/rejestracji podmiotu zagranicznego).
Wymogi te można uznać za spełnione wobec podmiotów opisanych w przypisie nr 5 jeśli w sposób nie budzący wątpliwości wykażą wymagane
doświadczenie w odniesieniu do organizacji, których działalność kontynuują lub z których inicjatywy powstały.
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4.

Projekty regrantingowe
4.1. Projekty dotyczące zadania 5.3. opisanego w tabeli w pkt. 2.1. zostaną przeprowadzone w formule
regrantingu polegającej na przyznaniu dotacji jednemu podmiotowi, który w drodze konkursu rozdzieli
granty o wartości do 40 tys. zł. pomiędzy inne polskie organizacje wymienione w punkcie 3.1. Regulaminu.
4.2. Do oferty dotyczącej projektów regrantingowych należy dołączyć dokumenty przedstawiające szczegółową
koncepcję regrantingu wraz z propozycją procedury zgłaszania ofert i selekcji projektów, propozycję
wysokości grantów, jak również przedstawić planowany sposób informowania o konkursie i jego zasadach
wśród organizacji potencjalnie zainteresowanych, z uwzględnieniem pkt. 4.1.
4.3. Do oferty należy dołączyć informację o wysokości kwot zaplanowanych na granty oraz na działania
związane z obsługą projektu i działaniami informacyjnymi.
4.4. Podmioty które otrzymają dotację na projekty regrantingowe będą miały obowiązek:
4.4.1. określić w uzgodnieniu z MSZ oraz podać do wiadomości publicznej ogólne kryteria składania
i selekcji ofert projektowych, a także ogłosić konkurs regrantingowy;
4.4.2. przeprowadzić kampanię informacyjną na temat konkursu regrantingowego;
4.4.3. przeprowadzić komponent informacyjno-doradczy (obejmujący aspekty merytoryczne
i techniczne) adresowany do organizacji zainteresowanych przedmiotem zadań 5.3.,
a nieposiadających doświadczenia w tej dziedzinie, mający na celu przygotowanie ich do złożenia
oferty w konkursie oraz zapewnić stałe doradztwo podczas realizacji działań;
4.4.4. przeprowadzić nabór i rejestrację ofert;
4.4.5. zaproponować skład Komisji selekcyjnej i przedłożyć do akceptacji MSZ;
4.4.6. przewodniczyć pracom Komisji selekcyjnej i przekazać wyniki jej prac do MSZ w celu ich
zatwierdzenia;
4.4.7. zamieścić na swojej stronie internetowej, w specjalnie wyodrębnionej sekcji, informacje
o wynikach konkursu regrantingowego i realizacji projektów, które uzyskały granty, w tym
elektronicznych wersji publikacji i materiałów opracowanych przez dotowanych w ramach grantu
(o ile takie powstały);
4.4.8. podpisać stosowne umowy z podmiotami realizującymi projekty, wyłonionymi w drodze konkursu
regrantingowego, które będą zawierały zapisy dotyczące stosowania zasad licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska zgodnie z pkt. 11.6. Regulaminu;
4.4.9. przygotować i zrealizować plan monitoringu i ewaluacji projektów;
4.4.10. prowadzić skuteczne systemy płatności, monitorowania finansowego i księgowości.
4.5. Wymagania, które muszą spełnić oferty o przyznanie grantu składane do podmiotu wskazanego
w pkt. 4.1.:
4.5.1. granty mogą być przyznane jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 3.1.;
4.5.2. projekty muszą służyć celom zadań 5.1. i 5.2.;
4.5.3. granty nie mogą być przyznane na projekty lub ich elementy zakładające przeprowadzenie
kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do
władz centralnych lub samorządowych.
4.6. Osoby pełniące funkcje w organach zarządzających lub organach kontroli i nadzoru, pracownicy oferenta
oraz osoby biorące udział w procedurze przyznawania grantów, a także osoby im najbliższe, nie mogą
uczestniczyć w procedurze wnioskowania o granty oraz wykonywać zajęć zarobkowych na rzecz podmiotu,
z którym zawarto umowę o przyznanie grantu ani być członkami organów zarządzających, kontroli lub
nadzoru podmiotów, z którymi zawarto taką umowę.

5.

Finansowanie projektów
5.1. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie będą pochodzić
z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2015 „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, zwanej
dalej „rezerwą celową”, a także ze środków Resortu Spraw Zagranicznych w ramach części budżetu 45 –
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5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.14.
5.15.

5.16.

7

Sprawy Zagraniczne.
Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” wynosi 31.700.000 zł (słownie:
7
trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy złotych).
Dofinansowanie będzie miało formę wsparcia realizacji zadania publicznego i zostanie przekazane na
podstawie umowy dotacji.
Ze środków MSZ sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania publicznego.
Komisja ma prawo uznać za celowe przyznanie środków na dofinansowanie projektu w wysokości
odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja
może zaproponować zwiększenie dofinansowania.
W przypadku zwiększenia lub zredukowania wnioskowanej kwoty środków na dofinansowanie projektu,
Komisja może wskazać pozycje budżetu projektu, których dotyczy zwiększenie lub redukcja.
W przypadku nierekomendowania przez Komisję jakiegokolwiek elementu projektu wykazanego jako
wkład własny, oferent będzie zobowiązany do uzupełnienia wkładu własnego do poziomu wymaganego
w pkt. 5.12. Regulaminu.
Wnioskowana kwota dotacji na poszczególne zadania musi mieścić się w przedziałach określonych dla
poszczególnych zadań w tabeli w pkt. 2.1. Regulaminu.
Komisja Konkursowa ma prawo zmienić wysokość określonych w tabeli w pkt. 2.1. Regulaminu kwot
przeznaczonych na zadania realizowane w ramach obszarów tematycznych.
Rekomendując dofinansowanie oferty Komisja ma prawo do zlecenia modyfikacji zakresu działań
opisanych w ofercie i w załącznikach do oferty.
Przed podpisaniem umowy dotacji w uzasadnionych przypadkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych może
zlecić oferentowi korektę budżetu oraz zakresu projektu.
Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 5% całkowitego kosztu
projektu.
Na wkład własny oferenta mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe pochodzące
z innych źródeł, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz innych niż MSZ źródeł
publicznych i niepublicznych, jak również wkład osobowy i rzeczowy.
Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 10% całkowitego kosztu projektu.
W ramach realizacji projektu zleceniobiorca może pokrywać ze środków dotacji oraz wkładu własnego
koszty spełniające poniższe kryteria:
5.15.1. poniesione w terminie, o którym mowa w pkt. 6.2. oraz związane z działaniami przewidzianymi
do realizacji w terminie, o którym mowa w pkt. 6.1., z uwzględnieniem terminów wskazanych
w umowie dotacji;
5.15.2. niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów;
5.15.3. spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej
jakości za daną cenę;
5.15.4. identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych
zleceniobiorcy i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;
5.15.5. spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i zabezpieczeń społecznych;
5.15.6. udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym
i finansowym.
Szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów projektu określone są w Istotnych postanowieniach umowy
dotacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

Ponadto w roku 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczy maksymalną łączną kwotę 21,3 mln zł na dofinansowanie działań
przewidzianych na rok 2015 w projektach modułowych, które zostały wybrane w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w
roku 2014”. Szczegółowe zasady finansowania projektów modułowych opisane są w pkt. 4 Regulaminu konkursu „Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w roku 2014”.
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6.

Terminy realizacji i finansowania projektów
6.1. Realizacja projektu objętego finansowaniem w roku 2015 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia
2015 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
6.2. Termin wykorzystania dotacji oraz wykorzystania wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu
w roku 2015 może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. i musi zakończyć się do 15/30 dni od
daty zakończenia realizacji projektu wskazanej w umowie dotacji (termin 30-dniowy odnosi się tylko do
projektów realizowanych za granicą), jednak nie później niż do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 6.3. oraz 6.4.
6.3. Koszty poniesione przez oferenta w terminie od 1 stycznia 2015 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu
mogą zostać uznane za kwalifikowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania i zawarcia umowy
dotacji.
6.4. W przypadku niepodpisania umowy dotacji z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, MSZ nie refunduje
żadnych poniesionych przez oferenta kosztów.

7.

Formy realizacji projektów: partnerstwo, oferta wspólna
7.1. Partnerstwo. Podmiot składający ofertę może powierzyć realizację części zadań w projekcie
partnerowi/partnerom krajowym lub zagranicznym wskazanym w szczegółowym opisie projektu
w zakresie i na zasadach tam określonych. Do oferty składanej w konkursie należy dołączyć list intencyjny
(bądź jego kopię ze zwykłym tłumaczeniem na język polski) potwierdzający gotowość partnera/-ów do
nawiązania partnerstwa. W szczegółowym opisie projektu należy zawrzeć informację na temat sposobu
wyłonienia partnera (np. w drodze otwartego konkursu).
7.2. Jeżeli oferent zakłada przekazywanie partnerowi środków finansowych na poszczególne działania
projektowe partnera, do umowy dotacji podpisywanej po ogłoszeniu wyników konkursu musi zostać
dołączona umowa partnerska jednoznacznie określająca zasady i warunki współpracy oferenta
z partnerem (w szczególności: cel partnerstwa, zadania i obowiązki stron, zakres i zasady finansowania
projektu oraz zasady podejmowania decyzji w partnerstwie).
7.3. Nie ma ograniczeń co do liczby partnerów uczestniczących w realizacji danego projektu. Partnerzy powinni
mieć realny udział w planowaniu i realizacji projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
partnerem w projekcie może być organizacja niezarejestrowana lub nieformalna grupa osób.
7.4. Zaangażowanie partnera w projekt ma charakter niedochodowy – partner projektu nie może czerpać
zysków z uczestnictwa w projekcie, co oznacza, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie rzetelnie
obliczone niezbędne koszty udziału partnera w przedsięwzięciu.
7.5. Oferta wspólna. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu działających wspólnie,
może złożyć ofertę wspólną w rozumieniu i na zasadach określonych w art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146),
pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z zasadami określonymi w ich dokumentach statutowych.
7.6. W przypadku składania oferty wspólnej należy wskazać w niej jeden podmiot będący koordynatorem
projektu i dołączyć do oferty pisemną umowę/porozumienie określającą zasady współpracy podczas
realizacji projektu.
7.7. Podmioty składające ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z podpisanej
umowy dotacji.
7.8. W przypadku oferty wspólnej należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3. Regulaminu dla
każdego z oferentów oddzielnie (dotyczy tylko dokumentów określonych w pkt. 8.3.2. - 8.3.4.).
7.9. W przypadku oferty wspólnej wymogi określone w pkt. 3.4.-3.9. muszą być spełnione przez każdego
z oferentów z osobna. Wszelkie wymogi wobec oferenta określone w niniejszym Regulaminie dotyczą
również każdego z oferentów wspólnych w rozumieniu pkt. 7.5. Regulaminu.
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8.

Wymogi wobec ofert
8.1. Każda oferta musi dotyczyć nie więcej niż jednego konkretnie wskazanego zadania spośród zadań
wymienionych w pkt. 2.1. Regulaminu. Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć jedynie zadań: 1.6.1.9., 2.4., 3.4.-3.5., 4.1.-4.7., 5.1.-5.3. spośród zadań opisanych w pkt. 2.1. Regulaminu.
8.2. Oferty wraz załącznikami muszą być złożone w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia)
na aktualnym wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.
8.3. Obowiązkowe załączniki do oferty stanowią:
8.3.1 załącznik nr 1 do oferty – Szczegółowy opis projektu;
8.3.2 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (oryginał lub kopia
8
poświadczona za zgodność z oryginałem) ;
8.3.3 w przypadku podmiotów niezobowiązanych do wpisu do KRS, oświadczenie podające aktualny
skład osobowy organów zarządczych oraz organów nadzoru i kontroli (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);
8.3.4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego
lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta (oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
8.3.5. tabelaryczny kosztorys projektu zawierający kalkulację kosztów w trzech podpisanych arkuszach
(4a, 4b i 4c);
8.3.6. przynajmniej jeden list intencyjny od beneficjentów ze środowisk polonijnych za granicą
wskazanych w szczegółowym opisie projektu, potwierdzający ich zainteresowanie projektem oraz
aktywną współpracę z oferentem/-ami (wymóg dotyczy wszystkich ofert składanych w konkursie);
w przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe
tłumaczenie na język polski, nie ma wymogu poświadczania dokumentu za zgodność;
8.3.7. w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie list intencyjny od partnera/-ów wskazanych
w szczegółowym opisie projektu, potwierdzający ich gotowość do nawiązania partnerstwa
z oferentem. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego
zwykłe tłumaczenie na język polski – pkt 7.1. Regulaminu;
8.3.8. w przypadku projektów regrantingowych dokumenty o których mowa w pkt. 4.2. i 4.3. Regulaminu
konkursu;
8.3.9. w przypadku oferty wspólnej umowa/porozumienie wskazane w pkt. 7.6. (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);
8.3.10. w przypadku podmiotów wymienionych w przypisie do pkt. 3.4. Regulaminu, dokument
potwierdzający datę rejestracji organizacji będącej poprzednikiem oferenta lub właściwy dla kraju
pochodzenia dokument potwierdzający datę powstania podmiotu zagranicznego będącego
inicjatorem rejestracji oferenta w Polsce.
8.4. Oferta, załącznik nr 1 do oferty – szczegółowy opis projektu oraz kosztorys (każdy z trzech arkuszy)
muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta. W celu umożliwienia Komisji Konkursowej weryfikacji umocowania osób podpisujących
dokumenty, złożone na ofertach i pozostałych załącznikach podpisy muszą być czytelne bądź opatrzone
imiennymi pieczęciami. Dla każdego projektu należy złożyć dwa komplety dokumentów: oryginał oraz
kopię.
8.5. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
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Brak obowiązku podpisywania/poświadczania za zgodność z oryginałem „Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS”, pobranej na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 i 1514) ze strony WWW
Centralnej Informacji KRS, o ile treść dokumentu nie budzi wątpliwości.
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al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs - Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.”

8.6.

9.

lub złożyć na Dzienniku Podawczym MSZ znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od
ul. Litewskiej) do dnia 4 grudnia 2014 r. w godzinach 9.00 - 12.00 oraz 12.30 – 15.00. Decyduje data
wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie ma możliwości przedłużenia terminu składania
niezależnie od powodów nie złożenia oferty w terminie.
Każdy egzemplarz oferty (oryginał i kopia) wraz załącznikami należy spiąć osobno. Należy wyraźnie
zaznaczyć, który egzemplarz jest oryginałem, a który kopią.

Sposób i kryteria oceny ofert
9.1. Złożone oferty będą podlegać ocenie Komisji z zastrzeżeniem pkt. 9.2. Regulaminu.
9.2. Nie podlegają ocenie Komisji oferty, które wpłynęły do MSZ po terminie wskazanym w pkt. 8.5., oferty
nadesłane drogą elektroniczną oraz oferty złożone niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.3.
Regulaminu. Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także celami i wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu.
9.3. Oferty oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
9.4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu bez ich oceny merytorycznej. Lista
oferentów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych oraz których oferty nie podlegały
ocenie zgodnie z pkt. 9.2. zostanie zamieszczona w sposób, o którym mowa w pkt. 10.4. Regulaminu.
9.5. Przy ocenie oferty pod względem formalnym Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
9.5.1. czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z pkt.
3.1.-3.3, 3.6.-3.9. Regulaminu;
9.5.2. czy podmiot składający ofertę został utworzony/zarejestrowany nie później niż 12 miesięcy przed
datą ogłoszenia konkursu (z uwzględnieniem wyjątków oraz wymogów opisanych w przypisie do
pkt. 3.4.);
9.5.3. czy podmiot składający ofertę spełnia opisany w pkt. 3.5. wymóg posiadania doświadczenia
w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych w skali
wybranego roku kalendarzowego w latach 2011-2014 (z uwzględnieniem wyjątków oraz wymogów
opisanych w przypisie do pkt. 3.5.);
9.5.4. czy oferta, załącznik nr 1 do oferty - szczegółowy opis projektu oraz arkusze kosztorysu
przygotowane są na aktualnych wzorach obowiązujących w konkursie i czy są podpisane przez
osobę/-y umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów;
9.5.5. czy oferta zawiera obowiązkowe załączniki wskazane w pkt. 8.3. Regulaminu;
9.5.6. czy kwota kosztów administracyjnych nie przekracza 10% całkowitego kosztu projektu;
9.5.7. czy wnioskowana kwota dotacji mieści się w limitach finansowych przewidzianych dla
poszczególnych zadań w pkt. 2.1. Regulaminu;
9.5.8. czy zadeklarowana wysokość wkładu własnego spełnia wymagania określone w pkt. 5.12.
Regulaminu.
9.6. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w pkt. 9.5. nie będą podlegały procedurze
uzupełnień.
9.7.

Podczas oceny merytorycznej oferty Komisja weryfikuje spełnienie przez oferenta wymogu posiadania
doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz zgodność projektu z wymogami
określonymi w pkt. 2.1. oraz 2.2. Regulaminu. Na dalszym etapie oceny merytorycznej Komisja stosuje
kryteria: adekwatność, efektywność oraz współpraca z MSZ, z uwzględnieniem następujących wag:
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Spełnienie przez oferenta warunku posiadania doświadczenia we współpracy z Polonią
i Polakami za granicą określonego w pkt. 3.5. Regulaminu konkursu.

TAK/NIE

Zgodność projektu z obszarami tematycznymi i terytorialnymi
w pkt. 2.1. Regulaminu oraz warunkiem określonym w pkt. 2.2. Regulaminu.

TAK/NIE

zawartymi

ADEKWATNOŚĆ

Stopień uzasadnienia potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do potrzeb Polonii
i Polaków w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz politycznoekonomicznych w danym obszarze tematycznym i terytorialnym.
Dobór konkretnych i możliwych do osiągnięcia celów, efektów i rezultatów projektu, a także
odpowiedni dobór wskaźników jakościowych i/lub ilościowych.
Adekwatny dobór proponowanych działań do założonych rezultatów w ramach
poszczególnych zadań określonych w pkt. 2.1. Regulaminu.
Prawidłowy i wyczerpujący dobór beneficjentów, uwzględniający zarówno ich potrzeby,
stworzenie równości szans, jak i dodatkowe warunki wskazane w pkt. 2.1. Regulaminu.

45%

Wpływ efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektu na osiągnięcie trwałej zmiany,
a także utrzymanie efektów po zakończeniu działań oraz potencjał do generowania tzw.
efektu multiplikacji.
Wartościowanie projektów cyklicznych lub stanowiących kontynuację wcześniejszych działań
w oparciu o ewaluację dotychczasowych rezultatów opisanych w szczegółowym opisie
projektu.
Możliwość osiągnięcia założonych celów, efektów i rezultatów poprzez realizację
proponowanych działań i metod projektowych, a także efektywne zaplanowanie działań
w harmonogramie oraz uwzględnienie czynników zewnętrznych.
Stosunek kosztów do planowanych celów bezpośrednich, uzasadnienie poszczególnych
pozycji kosztowych i ich wysokości, rzetelna wycena wkładu własnego.

EFEKTYWNOŚĆ

Wkład finansowy własny lub z innych źródeł przekraczający wymagane 5% całkowitego
kosztu projektu.
Doświadczenie oferenta we współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym
doświadczenia w konkretnym obszarze tematycznym i geograficznym projektu. W przypadku
projektów oświatowych ocena doświadczenia we wspieraniu szkół polonijnych na świecie.

45%

Doświadczenie oferenta w gospodarowaniu środkami finansowymi w latach 2011-2014.
W przypadku projektów regrantingowych ocena doświadczenia w realizacji projektów
regrantingowych na rzecz podmiotów pozarządowych.

WSPÓŁPRACA
Z MSZ

Kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt (po stronie oferenta i partnera/ów), w tym
adekwatność zaproponowanej struktury zarządzania projektem do zakładanych celów,
efektów i rezultatów projektu oraz własnych możliwości.
Ocena współpracy oferenta z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie realizacji
projektów na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą w latach 2012-2014
pod względem poprawności i terminowości przedkładania rozliczeń z udzielonych przez MSZ
dotacji, a także rzetelności w informowaniu o źródle finansowania projektów oraz
stosowania znaku graficznego MSZ.

9.8.

10%

Ocena Komisji dokonywana jest w oparciu o oceny minimum dwóch członków Komisji. Oceny te mogą być
poprzedzone opiniami ekspertów zewnętrznych Komisji oraz opiniami właściwych miejscowo polskich
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9.9.
9.10.

9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

placówek zagranicznych. Szczegółowe zasady pracy Komisji określi Regulamin pracy Komisji Konkursowej,
który po przyjęciu przez Komisję opublikowany zostanie na stronie internetowej MSZ obok dokumentów
konkursowych.
Maksymalna łączna ocena punktowa oferty wynosi 100 punktów.
Komisja Konkursowa nie omawia na posiedzeniu i nie rekomenduje do dofinansowania ofert:
9.10.1. dla których średnia arytmetyczna dwóch ocen członków Komisji jest mniejsza niż 60% możliwej
do przyznania przez nich oceny, czyli mniejsza niż 27 punktów,
9.10.2. które złożone zostały przez podmioty nieposiadające doświadczenia we współpracy z Polonią
i Polakami za granicą określonego w pkt. 3.5. Regulaminu,
9.10.3. które nie są zgodne z obszarami terytorialnymi i tematycznymi opisanymi w pkt. 2.1. Regulaminu
oraz warunkami opisanymi w pkt. 2.2. Regulaminu.
Komisja zastrzega sobie prawo do nierekomendowania projektu do dofinansowania na podstawie
negatywnej opinii właściwej miejscowo polskiej placówki zagranicznej.
Komisja rekomenduje do dofinansowania projekty, które otrzymają minimum 60% maksymalnej oceny,
o której mowa w punkcie 9.9 i mieszczą się w limicie środków przewidzianym dla danego zadania
w pkt. 2.1. Regulaminu.
Projekty, które otrzymały minimum 60% maksymalnej oceny, o której mowa w pkt. 9.9., ale nie zostały
rekomendowane do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie limitu środków przeznaczonych na
sfinansowanie danego zadania, umieszczane są na liście rezerwowej.
Lista rezerwowa oferentów traci ważność dnia 31 sierpnia 2015 roku. W przypadku zwolnienia się środków
po ogłoszeniu wyników niniejszego konkursu, dotacje mogą otrzymywać kolejne podmioty znajdujące się
na liście rezerwowej dla danego zadania (w kolejności wg uzyskanej liczby punktów). W przypadku braku
na liście rezerwowej dla danego zadania projektu, który może być zrealizowany, decyzję o przyznaniu
dotacji podmiotowi na liście rezerwowej dla innego zadania podejmuje członek kierownictwa MSZ
nadzorujący sprawy polonijne.
Decyzja MSZ o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dofinansowania nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

10. Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu
10.1. Ogłoszenie o konkursie jest umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ, w siedzibie MSZ oraz na
stronie internetowej www.msz.gov.pl.
10.2. Informacje o konkursie, sposobie udostępnienia oferty i wzorów innych dokumentów niezbędnych do
złożenia oferty są publikowane na stronie internetowej www.msz.gov.pl.
10.3. Po ogłoszeniu konkursu zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne, podczas którego
przedstawicielom organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie przedstawione zostaną wymagania
konkursowe i najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem oferty konkursowej.
10.4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 27 lutego 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ,
na stronie internetowej www.msz.gov.pl, oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
z zastrzeżeniem prawa MSZ do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.
10.5. Podmioty, których projekty zostały zaakceptowane do realizacji i przyznania dotacji, zostaną pisemnie
poinformowane o przyznanej liczbie punktów i wysokości przyznanej dotacji w ciągu 14 dni od
zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu.
10.6. Po upływie terminu zgłaszania ofert, MSZ zastrzega sobie prawo opublikowania na stronie internetowej
www.msz.gov.pl listy zawierającej nazwę oferenta, tytuł projektu, wnioskowaną kwotę dotacji, a także
obszar tematyczny i terytorialny złożonego projektu.
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11. Postanowienia końcowe
11.1. MSZ zastrzega sobie prawo do dokonania zmian limitów środków finansowych na poszczególne
zadania, określonych w pkt. 2.1. Regulaminu.
11.2. Z podmiotami, którym przyznano dotację zostaną podpisane umowy dotacji. Podpisanie umów nastąpi
po uruchomieniu przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy celowej.
11.3. W przypadku nieotrzymania przez MSZ środków finansowych w postaci rezerwy celowej lub otrzymania
ich w wysokości innej niż planowana w ustawie budżetowej na rok 2015, MSZ zastrzega sobie prawo
do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”
11.4. MSZ zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji zapisów Istotnych postanowień umowy dotacji.
11.5. MSZ zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na aneksowanie zawartej umowy dotacji jedynie
w przypadkach wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisywania
umowy dotacji.
11.6. Oferenci, którzy otrzymają dofinansowanie projektu będą zobowiązani do udostępnienia wyników
projektu, mających cechy utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska,
aby licencjonowany utwór mógł być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także
aby można było tworzyć utwory zależne9.
11.7. W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu, na który podmiot otrzymał dofinansowanie, lecz nie
później niż do 30 stycznia 2016 roku, zleceniobiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania końcowego
z realizacji projektu.
11.8. Do składanego sprawozdania zleceniobiorca ma obowiązek dołączyć opisany materiał wizualny
z realizacji projektu (zdjęcia i/lub materiał wideo) wraz z pisemną zgodą na publikację materiału przez
MSZ oraz przekazaniem majątkowych praw autorskich do publikacji materiałów na podstawowych
polach eksploatacji (specyfikacja techniczna materiału opisana jest we wzorze sprawozdania
końcowego).
11.9. Na każdym etapie realizacji projektu i jego rozliczenia, na prośbę MSZ zleceniobiorca zobowiązany jest
do przekazania drogą elektroniczną wersji edytowalnych kosztorysów oraz innych dokumentów
związanych z realizowanym projektem.
11.10. Podmioty, które otrzymają dotację, a także bezpośredni beneficjenci dotacji, są zobowiązani
do informowania o źródle pochodzenia funduszy na zasadach określonych w umowie dotacji,
w szczególności podczas organizowanych w ramach projektu wydarzeń, w materiałach informacyjnych
na temat projektu oraz na swoich stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych.
11.11. Z wymagań określonych w pkt. 11.10., z uwagi na bezpieczeństwo beneficjentów i osób realizujących
projekty, mogą zostać na pisemny wniosek zwolnione organizacje realizujące projekty w państwach
o szczególnych warunkach politycznych.
11.12. Podmioty realizujące projekty są zobowiązane do bieżącego informowania o prowadzonych działaniach
właściwe terytorialnie polskie placówki dyplomatyczne.
11.13. MSZ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
11.14. MSZ nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz nie odsyła materiałów nadesłanych przez
oferentów.
11.15. Po oficjalnym poinformowaniu o przyznaniu dofinansowania wszelką korespondencje z MSZ w sprawie
realizacji projektu należy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopisanym na kopercie
numerem projektu (nadanym przez MSZ).
11.16. Wszelką korespondencję dotyczącą procedury konkursowej, w tym uzasadnień otrzymanej w konkursie
oceny, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: polonia.konkurs@msz.gov.pl

9

Licencja nie wpływa na następujące prawa: uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub
wyjątków prawa autorskiego; autorskie prawa osobiste autora; ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania
utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności. Aby móc udostępnić utwór na tej licencji, wnioskodawca musi uzyskać
prawa autorskie do utworów, które będą objęte licencją. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska znajdują się pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
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Załączniki:
1. Wzór oferty z załącznikami.
2. Istotne postanowienia umowy dotacji.
3. Wykaz obowiązujących pojęć.
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