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Regulamin konkursu grantowego 

fundacji Forum Dialogu  

w 2020/2021 roku 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs grantowy jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez fundację Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie,  

ul. Krakowskie Przedmieście 6, zarejestrowaną pod nr KRS 

0000066984, NIP 6312246582, Regon 276559905 (zwaną dalej 

"Organizatorem").  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady 

organizacji i przebiegu konkursu grantowego fundacji Forum Dialogu 

w roku 2020/2021 (zwanego dalej „Konkursem”).  

II. Cel oraz priorytety Konkursu  

1. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw mających na celu trwałe 

upamiętnienie oraz upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie 

żydowskim. 

2. Na wsparcie w Konkursie priorytetowo mogą liczyć projekty angażujące 

lokalną społeczność oraz włączające Ocalałych i potomków Żydów 

posiadających korzenie w miejscowości, w której realizowane będą 

działania. 

III. Warunki ubiegania się o grant 

1. W Konkursie mogą wziąć udział instytucje nie działające dla zysku,  

w tym fundacje i stowarzyszenia, uczelnie wyższe, szkoły, domy kultury, 

biblioteki i jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz 

dobra publicznego (zwane dalej „Wnioskodawcami”). 

2. Wnioskodawca musi współdziałać z przynajmniej jednym aktywistą  

lub aktywistką należącymi do tworzonej przez Organizatora sieci 

Liderów i Liderek Dialogu (zwanymi dalej „Pomysłodawcami/ 

Pomysłodawczyniami”).  

3. Warunkiem ubiegania się o grant jest udział Pomysłodawcy/-czyni w 

zdalnym szkoleniu z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie w 

dniach 20-22 listopada 2020 roku. 
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4. W uzasadnionym przypadku Organizator może zwolnić 

Pomysłodawcę/Pomysłodawczynię z obowiązku uczestniczenia w 

szkoleniu.  

5. Podstawą ubiegania się o grant jest przesłanie wypełnionego zgodnie 

z instrukcją wniosku w wersji elektronicznej (w formacie edytowalnego 

pliku .doc, lub .docx, i pdf z podpisami wraz z budżetem  w formacie 

.xls lub .xlsx) na adres e-mail: granty@dialog.org.pl.  

6. Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje na temat przebiegu i 

harmonogramu Konkursu znajdują się na stronie Organizatora: 

http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/granty-i-stypendia/aktualne-

konkursy/  

V. Komisja grantowa 

1. Oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków o 

dofinansowanie dokonuje komisja grantowa (zwana dalej „Komisją”) w 

oparciu o kryteria określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

2. Komisja działa w oparciu o niniejszy Regulamin oraz Regulamin Komisji 

Grantowej. 

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

VI. Wysokość oraz warunki wykorzystania grantu 

1. W ramach Konkursu Organizator przewiduje przyznanie grantów na 

łączną kwotę 55,000 zł brutto.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania grantu w wysokości 

niższej niż wnioskowana.  

3. Środki finansowe przyznawane w ramach grantu mogą być 

przeznaczone wyłącznie na działania, których cele są zbieżne z celami 

statutowymi Organizatora.  

4. Działania w ramach projektu mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 1 

lutego 2021 roku i muszą się zakończyć do 30 listopada 2021 roku.  

5. Jeśli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku 

od towarów i usług (VAT), to podatek ten jest kosztem 

niekwalifikowanym i nie może być finansowany z grantu.  

6. Wkład własny nie jest wymagany.  

7. Ewentualne wydatki na zakup sprzętu oraz wyposażenia nie mogą 

przekroczyć łącznie 15% wnioskowanego grantu. 

8. Warunkiem korzystania ze środków przyznanych w ramach Konkursu 

jest podpisanie przez obie strony umowy grantowej (zwanej dalej 

mailto:granty@dialog.org.pl
http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/granty-i-stypendia/aktualne-konkursy/
http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/granty-i-stypendia/aktualne-konkursy/
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„Umową”), która określa podstawowe warunki wykorzystania 

przyznanego grantu oraz wymogi dotyczące przygotowania 

sprawozdania częściowego i końcowego z realizacji projektu.  

9. Przekazanie środków w ramach grantu będzie możliwe po podpisaniu 

Umowy, w terminach określonych w Umowie, wyłącznie w formie 

przelewu bankowego na wskazany przez Wnioskodawcę w Umowie i 

należący do Wnioskodawcy rachunek bankowy.  

VII. Postanowienia końcowe 

1. Wykładnia i interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy 

wyłącznie do Organizatora i Komisji.  

2. Dane osobowe Wnioskodawcy i Pomysłodawcy/-czyni podlegają 

ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO). 

3. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy i Pomysłodawcy/-

czyni jest fundacja Forum Dialogu. Przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) 

RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  

4. W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Organizator 

przetwarzał będzie następujące dane osobowe Wnioskodawcy: imię, 

nazwisko, funkcję osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

organizacji/instytucji: oraz Pomysłodawcy: imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu. Dane 

osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia 

obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

5. Osoba, której dane są przetwarzane, jest uprawniona do dostępu  

do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, w zakresie dopuszczalnym w przepisach prawa. W celu 

skorzystania z przysługujących praw prosimy o skierowanie wniosku  

na adres email: dane.osobowe@dialog.org.pl. Osobie, której dane są 

przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
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6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie 

był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym 

treści niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania Konkursu.  

O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie 

informować na bieżąco na stronie internetowej 

http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/granty-i-stypendia/aktualne-

konkursy/. 

8. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zgadza się ze zmianami 

Regulaminu, ma prawo wycofać swój wniosek.  

9. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator  

pod adresem e-mail: granty@dialog.org.pl i 

jagoda.szkarlat@dialog.org.pl. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Karta oceny wniosku. 
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