§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Razem łatwiej - standardy współpracy międzysektorowej” będzie
2.
3.
4.

5.

Fundacja Manus (zwana dalej Organizatorem).
Za obsługę techniczną w zakresie przyjmowania zgłoszeń w oparciu o przepisy zawarte z
niniejszym regulaminie odpowiadać będzie Fundacja Manus.
Administratorem danych osobowych będzie Organizator.
Do projektu zakwalifikowane zostaną zgłoszenia, które zostaną zgłoszone za pomocą
wniosku, który jest dostępny pod adresem:
http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/27_11_2014_konkurs_grant
Laureaci zostaną zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną, w formie
prywatnej wiadomości przesłanej na adres e-mial. Wyniki zostaną opublikowane na fan
page’u Fundacji oraz stronie internetowej fundacji.

6. Umowa darowizny na realizację tego projektu zostanie podpisana z fundacją PwC na

kwotę 1500 PLN w miesiącu grudzień.
7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki

Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu.
8. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie akademiaodpowiedzialnosci.pl

oraz w siedzibie Organizatora.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiej organizacji spełniającej warunki § 3
Ustęp 1, która przeprowadzi projekt społeczny ze stref pożytku publicznego, angażujący co
najmniej 2 sektory (instytucja Państwowe, inne NGO, Biznes) w jego realizację. Sposób
realizacji projektu zostanie opisany w formie Najlepszych praktyk standardów współpracy
międzysektorowej i opublikowany na stronie fundacji jako baza wiedza dla pozostałych
organizacji w Polsce jak przeprowadzić skutecznie projekt.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Organizacja pozarządowa – organizacja w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) fundacja;
2) stowarzyszenie;
3) osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o
stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku

Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania;
4) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
5) spółdzielnia socjalna;
6) spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całośd dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
pracownicy firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice,
małżonkowie i dzieci tychże osób.
§4
Terminy i tryb naboru wniosków
1. Wnioski należy składać poprzez wypełnienie formularza dostępne pod adresem

2.

3.
4.
5.
6.
7.

http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/27_11_2014_konkurs_grant do dnia 14.11.2014
do godziny 23.59
W pierwszym etapie zostanie wybranych 5 najlepszych propozycji projektowych.
Fundacja prześlę informację o doszczegółowienie informacji projektowych, które
należy odesłać do dnia 21.11.2014 w formie zgodnej z instrukcją mailową.
Ogłoszenie wyników konkrusu nastąpi 27.11.2014 podczas zakończenia konferencji
Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wybranych naborów i zmiany
terminów.
Maksymalnie 1 wniosek może zostać zaproponowany przez organizację
Realizacja projektu 01.12.2014 – 30.02.2015 wraz z rozliczenie kosztów
W razie braku zgłoszeń na grant (minimum 5) organizator zastrzega sobie prawo do
wydłużenia zbierania aplikacji tym samym późniejszego ogłoszenia wyników.
§5
Proces oceny wniosków

1. Oceny wniosków dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli biznesu oraz

organizacji pozarządowych.
2. Komisja dokonuje analizy oraz oceny wszystkich zaakceptowanych pod względem
formalnym wniosków według następujących kryteriów:
a. Innowacyjność i unikalność projektu
b. Wartość merytoryczna projektu
c. Zasięgo projektu

d. Zaangażowanie innych partnerów
e. Rzetelność budżetowa

Trwałość efektów
g. Wkład własny
f.

§6
Koszty
1. Powinny być skalkulowane na podstawie realnych cen rynkowych
2. Powinny być poniesione w terminie do 28.02.2015
3. Powinny być poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz

rachunki do umów)
§7
Współpraca
1. Do dnia 25.11.2014 organizacja z najlepszych projektem zostanie poinformowana o

zwycięstwie i poproszona o udział w konferencji.
2. Organizacja przedstawi dokumenty – aktualny wypis z KRS lub innego właściwego
rejestr (określający osobowość prawną oraz dane uprawnione do reprezentowania)
3. Umowa darowizny na realizację tego projektu zostanie podpisana z fundacją PwC na
kwotę 1500 PLN w miesiącu grudzień.
4. W ramach realizacji projektu będzie możliwość skonsultowania projektu ze specjalistą
do spraw zarządzania projektów oraz specjalistą od spraw
marketingu/PR/Komunikacji.
5. Zobowiązania Wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu zostaną określone w
umowie zawartą z Fundacją Manus.
6. Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca jest zoobowiązany do
przedstawienia rozliczenia merytorycznego oraz finansowego z realizacji projektu –
wzór zostanie przesłany po ogłoszeniu wyników
7. Wnioskodawca zobowiązuje się przy realizacji projektu, iż będzie zamieszczać
informację o współpracy z Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu jak również
będzie zamieszczał jej logo przy umieszczaniu wszelkich informacji dotyczących
projektu. Należy przesłać wszelkie dokumenty, gdzie zostanie umieszczone
logo/informacje do Fundacji celem zatwierdzenia.
8. Rozliczenie projektu nastąpi na zasadach określonych szczegółowo w umowie
projektu w formie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
9. Fundacja ma prawo żądać, aby Wnioskodawca w wyznaczonym terminie przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące sprawozdania jeśli nie będzie ono
zawierało wymaganych informacji

10. Niezastosowanie się do wezwania w terminie 7 dni od otrzymania informacji mailem

może być podstawą do rozwiązania umowy.
11. Wzięcie udziału w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych Wnioskodawcy zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochoronie danych osobowych. Wnioskodawcom
przysługuje prawo wglądu w dane i możliwość edycji.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie fundacji AOB –

www.akademiaodpowiedzialnosci.pl
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2014

