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Konkurs Ekologiczny  

 Programu Równać Szanse 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności prowadzony przez  

Polską Fundację Dzieci i Młodzieży 

sfinansowany z darowizny S.C. Johnson 

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO 
 

1. Cel Programu „Równać Szanse”  

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi 

o tworzenie warunków do nabywania i podnoszenia kompetencji, dzięki którym młody 

człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez 

siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.  

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości  

do 20 tys. mieszkańców. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi 

ludzie mogli sprawdzić, w czym mają szanse być skuteczni i doceniani przez innych, tu gdzie 

mieszkają lub tam, gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą 

chcieli żyć.      

2. Cel Konkursu Ekologicznego Programu Równać Szanse 

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które zachęcałyby młodych ludzi do poznania  

i angażowały do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, promowały ekologię, 

prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt, roślin, a także 

współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami aktywnymi w obszarze ochrony 

przyrody i zwierząt. 

 Projekty mogą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry 

terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne, etc.   

Ponadto chcemy, aby uczestnicy projektów rozwijali kompetencje społeczne przydatne 

zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Zależy nam, by dzięki aktywnemu udziałowi w 

projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności: 

 wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie  

na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. 

Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe 

strony konkretnego młodego człowieka; 
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 zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę 

sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak 

współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich; 

 

6. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie  

 Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji 

prowadzonej przez Starostów i  fundacje),  domy kultury i biblioteki, z terenów 

wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), 
 

Uwaga! Realizacja projektów lub start w innych konkursach Programu Równać Szanse nie 

wyklucza możliwości złożenia wniosku w Konkursie Ekologicznym. 

 

7. Formy wsparcia dla projektodawców 

 dotacje do 8 000 zł na projekty trwające 5 miesięcy, realizowane od1 listopada 

2018 r., do 31 marca 2019 r., 

  wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań. 

 

8. Uczestnicy projektów 

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  

uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 

mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 

uczestników. 

 

Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% 

uczestników projektu. 

 

Koordynatora projektu organizacja lub instytucja wskazuje po otrzymaniu dotacji 

przed podpisaniem umowy. 

 

9. Termin  realizacji 

1 listopada 2018 r. -  31 marca 2019 r.  

 

10. Opis projektów  

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:  

 tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych 

ludzi tak, aby stali się aktywnymi twórcami i bezpośrednimi realizatorami projektu; 

 włączać partnerów w działania prowadzone przez młodych ludzi (współpraca przy 

realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami,);  

 dawać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań; 

 ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które 

powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych. 

 

11. Budżet  

Maksymalna kwota dotacji to 8 000 zł  
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Preferowane będą projekty posiadające wkład własny. Jako wkład własny rozumiane jest 

pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych 

pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, 

jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci 

pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp. 

Dotacje nie będą przyznawane na: pokrycie bieżących kosztów działania organizacji nie 

związanych bezpośrednio z realizacją projektu oraz na działania mające charakter szkolnych 

akademii i tym podobnych jednorazowych uroczystości. Ewentualne wydatki na zakup sprzętu 

nie mogą przekroczyć 20% dotacji. 

 

 

12. Informacje dodatkowe: 

 Dotacja powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów działań prowadzonych w ramach 

projektu przez młodzież – np. zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usług 

transportowych (wyjazdy studyjne, dojazdy do miejsc realizacji projektu), materiałów 

promocyjnych, cateringu oraz honoraria i inne wydatki związane z organizacją wydarzeń 

prowadzonych podczas projektu.    

 Dotacje nie będą przyznawane na: pokrycie bieżących kosztów działania organizacji 

niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (w tym etaty); organizację 

jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania 

w szkołach (w tym etaty); pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku 

zimowego lub letniego młodzieży; na projekty, w których rozbudowane komponenty 

warsztatowe i szkoleniowe przeważają nad działaniami prowadzonymi samodzielnie 

przez młodzież; stypendia i mini-dotacje. 

 W budżecie projektu aplikujący powinni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości 

nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta 

bankowego, dojazdy na szkolenia). 

 W razie uzyskania dotacji środki będą przekazywane wyłącznie na specjalnie utworzone 

subkonto lub konto bankowe, na którym będą wyłącznie środki uzyskane  

z Programu Równać Szanse na realizację projektu. 

 

13. Procedura składania wniosków 

 

Termin rejestracji wniosków: do 24 września 2018 r. do godz. 12.00. 

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków 

znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.  
 

14.  Informacje dla laureatów konkursu: 

Lista laureatów zostanie ogłoszona 4 października 2018 r. na stronie www.rownacszanse.pl.  

Dotacja na realizację nagrodzonych projektów zostanie przelana 9 listopada 2018 r. na 

wskazane w umowie konto (subkonto). 
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Do 31 października 2018 r. organizacje – laureaci konkursu powinni przesłać do Polskiej 

Fundacji Dzieci i Młodzieży podpisane przez upoważnione osoby umowy dotacyjne wraz z 

załącznikami: 

 wersja papierowa projektu wraz ze stosownymi pieczątkami i podpisami, 

 aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, 

 sprawozdanie finansowe za 2017 rok, 

 sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok. 

Brak nawet jednego załącznika spowoduje wstrzymanie przelewu dotacji. 

 

15. Szczegółowy harmonogram  

    

 24 września 2018  g. 12.00 Termin składania wniosków;  

4 października 2018  Ogłoszenie listy dofinansowanych projektów; 

1 listopada 2018  Rozpoczęcie realizacji projektów 

31 marca 2019 Zakończenie realizacji projektów 

15 kwietnia 2019 Złożenie raportu końcowego; 

Szczegółowych informacji o Programie i konkursie udzielamy telefonicznie: 

(22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl  

mailto:rownacszanse@pcyf.org.pl

