Zasady konkursu na mini-granty

Złożenie wniosku
1. Aby skorzystać z możliwości uzyskania mini-grantu, wypełnijcie formularz z
danymi na stronie internetowej www.femfund.pl oraz załączcie wypełniony
wniosek o mini-grant.
2. Mini-granty możecie przeznaczyć na realizację wszelkich działań, które
uważacie za potrzebne i ważne. Wszystkie wydatki związane z realizacją
Waszych działań mogą zostać pokryte z mini-grantu. Decyzja o tym, na co
dokładnie zostaną przeznaczone środki, należy do Was.
3. Możecie ubiegać się o mini-granty o maksymalnym budżecie 4 400 złotych do
wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od dnia zakomunikowania decyzji o
przyznaniu mini-grantu.
4. Składając wniosek poprzez stronę www.femfund.pl, wyrażacie zgodę na:
a. udostępnienie treści całego wniosku innym grupom i organizacjom celem
poddania go ocenie, zgodnie z niniejszymi zasadami oraz zobowiązujecie się do
b. udziału w ocenie innych wniosków i nie udostępniania ich osobom
postronnym.
Ocena wniosków
5. To Wy i reszta uczestniczek konkursu będziecie oceniały wnioski. Jednak w
pierwszej kolejności zespół Funduszu Feministycznego sprawdzi, czy wnioski
spełniają warunki udziału w konkursie. Tylko te wnioski, które spełniają
warunki konkursu zostaną skierowane do dalszej oceny.
6. Ze względów praktycznych, w przypadku otrzymania dużej liczby wniosków,
zespół Funduszu może ograniczyć pulę wniosków skierowanych do dalszej
oceny, do stu wniosków. W takiej sytuacji zespół będzie kierował się zarówno
warunkami, jak i priorytetami Funduszu.
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7. To Wy, w ramach Waszej grupy lub organizacji, samodzielnie ustalacie sposób i
tryb podejmowania decyzji dotyczących oceny wniosków. Jednocześnie
zobowiązujecie się do zachowania poufności, tzn. nieudostępniania ocenianych
przez siebie wniosków osobom postronnym.
8. Zespół Funduszu zachęca Was do:
a. zaplanowania odpowiedniego czasu na lekturę innych wniosków oraz ich
rzetelną ocenę,
b. wspólnego podejmowania decyzji i unikania ocen przygotowywanych przez
jedną osobę,
c. oceny wniosków z uwzględnieniem priorytetów Funduszu,
d. wzięcia pod uwagę tego, że ocena innych wniosków jest Waszym wkładem w
budowę wspólnego ruchu feministycznego w Polsce.
9. Jeśli nie weźmiecie udziału w procesie oceny innych wniosków, ale złożyłyście
wniosek do Funduszu Feministycznego, to nie będziecie mogły otrzymać minigrantu w danym konkursie.
10. Macie prawo zrezygnować z oceny innego konkretnego wniosku, jeśli zachodzą
przesłanki uniemożliwiające Wam neutralną ocenę. Ta decyzja należy do Was i
wymaga zgłoszenia Zespołowi Funduszu, nie musi jednak być uzasadniana.
Podstawą takiej decyzji może być konflikt interesów, rozumiany np. jako
sytuacja, w której mogłybyście uczestniczyć w ocenie wniosku innej grupy lub
organizacji, której jesteście członkiniami, a która również bierze udział w
konkursie.
11. Biorąc udział w konkursie, zobowiązujecie się do oceny do 8 wniosków
złożonych przez inne grupy i organizacje. Nie oceniacie swojego wniosku.
Wnioski przyznane do Waszej oceny są dobierane na zasadzie różnorodności i z
uwzględnieniem priorytetów Funduszu.
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12. Wasza ocena polega na wybraniu 3 najlepszych wniosków spośród wszystkich
ocenianych i przyznaniu im ocen od 3 (ocena najwyższa) do 1. Pozostałe
wnioski nie otrzymują punktów. Wasz wybór powinien zostać uzasadniony.
Uzasadnienie dotyczy wyboru 3 konkretnych wniosków z całej grupy i ich
uszeregowania.
13. Zespół Funduszu, bazując na wiedzy o wszystkich wnioskach, może udzielać
ogólnych, jawnych dla wszystkich informacji dotyczących danego konkursu (np.
wskazywać ile wniosków wpłynęło od inicjatyw z mniejszych miejscowości,
jakich tematów dotyczą złożone wnioski).
14. Na podstawie ocen przyznanych poszczególnym wnioskom zespół Funduszu
układa listę rankingową. Mini-granty przyznawane są najwyżej ocenionym
wnioskom do wyczerpania maksymalnie 80% budżetu danego konkursu. W
sytuacji, gdy kilka wniosków zamykających listę otrzyma taką samą liczbę
punktów, decyzję podejmuje Zespół Funduszu w porozumieniu z Radą
Konsultacyjną Funduszu.
15. Zespół Funduszu w porozumieniu z Radą Konsultacyjną Funduszu wskazuje
dodatkowo wnioski, które otrzymają dofinansowanie i wyczerpią pozostałe 20%
budżetu konkursu.
16. Wszystkie zostaniecie poinformowane drogą mailową o przyznaniu lub
nieprzyznaniu mini-grantu. Decyzje te są dla nas ostateczne i nie można będzie
się od nich odwoływać. Zapytamy Was jednak o opinie i komentarze dotyczące
całego procesu. Wasze opinie, zarówno wzmacniające, jak i krytyczne, są dla
nas ważne.
Realizacja działań w ramach mini-grantów
17. Zachęcamy Was do udostępniania na wolnych licencjach treści i innych
materiałów wytwarzanych w ramach mini-grantów. Więcej informacji o
wolnych licencjach znajdziecie na: https://creativecommons.pl/poznajlicencje-creative-commons/
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18. Jeśli planujecie pobierać opłaty w ramach realizowanego działania, napiszcie o
tym we wniosku.
19. Po zrealizowaniu wszystkich działań sfinansowanych z mini-grantów
zaprosimy Was do udziału w spotkaniu podsumowującym konkurs. Poprosimy
Was również o przygotowanie krótkiego podsumowania zrealizowanych
działań. Zostanie ono udostępnione innym grupom i organizacjom,
korzystającym z mini-grantów.
Przetwarzanie danych osobowych

20. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu, tj. w celach związanych z
oceną
wniosków,
przyznaniem
mini-grantów, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji konkursu. Osobom udostępniającym
dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do treści swoich danych,
możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Administratorem danych
osobowych jest Stowarzyszenie zwykłe pn. FemFund.
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