FUNDUSZ DLA ODMIANY
ZASADY PRZYZNAWANIA GRANTÓW W KONKURSIE
„GRANTY DLA ODMIANY”
Aktualizacja: 5 października 2022 r.
Kto może otrzymać grant w ramach konkursu Fundusz dla Odmiany?
1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) i grupy nieformalne liczące co
najmniej 2 osoby.
2. Konkurs jest otwarty zarówno dla organizacji / grup nieformalnych / kolektywów LGBT+
jak i dla organizacji / grup nieformalnych / kolektywów sojuszniczych
3. W konkursie mogą składać wnioski również organizacje / grupy nieformalne / kolektywy,
które otrzymały dotacje w ramach poprzednich konkursów pod warunkiem rozliczenia
wszystkich poprzednio otrzymanych grantów do dnia ogłoszenia konkursu
(6 października 2022).
4. Do konkursu mogą zgłosić się organizacje, które równolegle składają wniosek o grant
w konkursie „SuperGranty dla Odmiany” (2022) pod warunkiem, że w obu naszych
konkursach zgłoszą dwa różne pomysły.
Na jakie działania można otrzymać grant?
5. Granty możecie otrzymać wyłącznie na projekty, które wspierają społeczność osób
LGBT+. To wy decydujecie o tym, jakie działanie jest ważne i potrzebne w waszej
społeczności. W ramach grantu możecie sfinansować wszystkie działania związane
z realizacją waszego pomysłu (w tym wynagrodzenia za waszą pracę – do czego
zachęcamy!).
6. Na podstronie „Mam pomysł” (https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/ znajdziecie
inspiracje do działań. Mają one charakter poglądowy i nie stanowią zamkniętego
katalogu proponowanych działań. Kilka inicjatyw zrealizowanych wcześniej przez grupy
i organizacje ze wsparciem Funduszu jest też opisanych w naszych mediach
społecznościowych, odszukajcie je jeśli potrzebujecie inspiracji.
7. W ramach konkursu możecie ubiegać się o grant w maksymalnej wysokości do 4 900,00
zł.
Jak złożyć wniosek o grant?
8. Wniosek o grant składacie poprzez wypełnienie formularza na stronie
https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/ w terminie od 6 października do 30 października
2022 r. (do godz. 23.59)
9. Wasza organizacja / grupa / kolektyw może złożyć tylko jeden wniosek o grant w danym
konkursie.
10. Wasz wniosek będzie oceniany przez inne grupy / organizacje / kolektywy biorące
udział w konkursie, dlatego składając wniosek wyrażacie zgodę na:
a. udostępnienie go innym organizacjom / grupom / kolektywom,
b. ocenę wniosków innych grup / organizacji / kolektywów
c. zachowanie poufności w związku z przekazanymi wam informacjami zawartymi
we wnioskach.

Jak wygląda ocena wniosków?
11. Ocena społecznościowa wniosków jest dokonywana przez was, grupy / organizacje /
kolektywy, które złożyły wnioski o dotacje w danym konkursie.
12. Uzupełnieniem Waszej bezpośredniej oceny społecznościowej są decyzje panelu
społecznościowego. Jego zadaniem jest dbanie o to, by w procesie tej oceny nie zgubiły
się głosy społeczności mniej licznych, mniej uprzywilejowanych, słabiej
reprezentowanych. Panele społecznościowe powołujemy na potrzeby konkretnych
konkursów. W ich skład wchodzą osoby reprezentujące społeczność osób LGBT+, które
wcześniej realizowały swoje działania ze wsparciem Funduszu dla Odmiany
(Odmieniaczy i Odmieniaczek), osoby posiadające przekrojową i ekspercką wiedzę na
temat sytuacji i potrzeb osób LGBT+ i działań społecznościowych, darczyńcy i darczynie
Funduszu. Dbamy też o to, aby osoby tworzące panel społecznościowy reprezentowały
różnorodne tożsamości spektrum osób LGBT+ oraz sojuszników i sojuszniczek. Skład
panelu społecznościowego podajemy do publicznej wiadomości.
13. Zanim dostaniecie wnioski innych grup / organizacji / kolektywów do oceny, zespół
Funduszu w ramach oceny wstępnej sprawdzi, czy wszystkie wnioski spełniają wstępne
założenia konkursu. W razie potrzeby zespół Funduszu może w tej ocenie skorzystać ze
wsparcia panelu społecznościowego.
14. W trakcie oceny wstępnej sprawdzamy:
a. czy wniosek dotyczy działań na rzecz osób LGBT+,
b. czy 1 grupa / organizacja złożyła 1 wniosek
c. czy grupa / organizacja nie złożyła wniosku dotyczącego tego samego pomysłu
w konkursie „SuperGranty dla Odmiany” (2022)
d. czy wniosek nie jest złożony przez osoby indywidualne, a także
e. czy wasz pomysł jest zgodny z naszymi wartościami. Naszymi wartościami są:
Zaufanie i Bliskość, Różnorodność, Wspólnoty, Wsparcie i Refleksyjność.
15. Jeżeli liczba złożonych wniosków przekroczy 64, wtedy zespół Funduszu może wybrać do
oceny społecznościowej 64 wnioski, które w największym stopniu odpowiadają
wartościom Funduszu i priorytetom konkursu.
16. Ocenę wniosków przygotowujecie na karcie oceny, którą otrzymacie od zespołu
Funduszu na adres e-mail podany do kontaktu we wniosku.
17. Wnioski do oceny przydzielane są w sposób losowy. Wasza ocena polega na tym, że
wskazujecie spośród puli otrzymanych wniosków (tzw. koszyk) dwa najlepsze pomysły,
które waszym zdaniem powinny otrzymać grant, i przyznaniu im punktów –
odpowiednio 2 (najlepszy pomysł) i 1 (pomysł drugi w kolejności). Pozostałe wnioski nie
otrzymują punktów. Swoją decyzję musicie uzasadnić. Poprosimy was o przygotowanie
krótkiej informacji zwrotnej dla wszystkich ocenianych przez was grup/organizacji.
Wasze wskazówki mogą być przydatne dla innych inicjatyw w rozwijaniu kolejnych
działań niezależnie od tego, czy dostaną grant czy nie. Aby ułatwić wam proces oceny
wniosków, przekażemy wskazówki przygotowane przez zespół Funduszu.
18. Na ocenę wniosków macie 16 dni kalendarzowych od dnia przesłania przez nas
wniosków innych organizacji i wzoru karty oceny. Zaplanujcie ten czas odpowiednio, tak
aby mieć czas na poznanie wszystkich wniosków, które oceniacie i czas na uzasadnienie
waszych wyborów. Decyzję w sprawie oceny podejmijcie wspólnie w ramach
grup/organizacji.
19. Jeśli złożycie wniosek o grant, ale nie ocenicie wniosków innych grup/organizacji lub
zrobicie to po wyznaczonym czasie, będzie to równoznaczne z waszą decyzją
o rezygnacji z udziału w konkursie. Działajmy solidarnie i odpowiedzialnie.
20. Na podstawie waszych ocen zespół Funduszu układa listę rankingową. Granty
automatycznie przyznawane będą wszystkim wnioskom, które zajmą najwyższe miejsca
(zdobędą najwięcej punktów) w swoich koszykach. W przypadku uzyskania przez
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grupy/organizacje takiej samej liczby punktów, decyzję o przyznaniu grantu podejmuje
panel społecznościowy. Decyzje będą podejmowane z uwzględnieniem priorytetów
Funduszu, różnorodności geograficznej i tematycznej.
21. Spośród wniosków, które na etapie oceny społecznościowej zajęły kolejne miejsca Zespół
Funduszu wybierze 10 wniosków wpisujących się w priorytety konkursu. Zostaną one
przekazane do oceny przez panel społecznościowy.
22. Priorytetami konkursu są inicjatywy, które:
a. działają na wsi lub w małych miastach, a jeżeli działają w dużych miastach, to na
poziomie osiedla lub dzielnicy,
b. działają w miejscowościach, gdzie do tej pory nie było żadnych działań na rzecz osób
LGBT+,
c. działają na rzecz osób: niebinarnych, transpłciowych, interpłciowych, queerowych,
lub innej grupy wewnątrz społeczności osób LGBT+ wymagającej szczególnego
wsparcia, pomocy lub ochrony,
d. skupiają się na tej części społeczności osób nieheteronormatywnych, które
doświadczają dyskryminacji krzyżowej, np. osoby LGBT+ z niepełnosprawnościami,
nieheternormatywne kobiety mieszkające na wsi i w małych miejscowościach, itd.
23. Wyniki konkursu podamy do 30 listopada 2022 r.
Jakie są warunki realizacji grantu?
24. Projekt zgłoszony w konkursie „Granty dla Odmiany” ogłoszonym 6 października 2022 r.
możecie zrealizować w okresie od 15 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.
25. Umowę grantową z Funduszem mogą podpisać osoby upoważnione do
reprezentowania waszej organizacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub inną
właściwą ewidencją. Jeśli jesteście grupą nieformalną / kolektywem, wyznaczona przez
was osoba podpisuje z Funduszem umowę darowizny z poleceniem.
26. Jeśli planujecie pobierać opłaty w ramach realizowanego działania, napiszcie o tym we
wniosku.
27. Jeśli wasza grupa / organizacja / kolektyw składa się z osób sojuszniczych warunkiem
przekazania grantu będzie udział w zorganizowanym przez nas darmowym webinarze
o mądrym i odpowiedzialnym sojusznictwie.
28. Nie oczekujemy od was żadnych dokumentów finansowych ani szczegółowego
rozliczenia.
29. Poprosimy was o przedstawienie prostego zestawienia wydatków wraz z kwotami.
30. Dokumentujcie także swoje działania (materiały fotograficzne, video), żeby można było
zobaczyć waszą drogę do Odmiany.
31. Wymogi komunikacyjne będziemy ustalać z każdą z grup osobno, patrząc na charakter
działania i dbając o bezpieczeństwo osób uczestniczących. Prosimy Was o udostępnienie
informacji o przyznaniu grantu na waszych profilach w mediach społecznościowych. Przy
komunikacji waszych działań w mediach społecznościowych prosimy o oznaczanie nas
i dodawanie naszego logo do materiałów graficznych.
32. Na poziomie umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z wami, chcemy zagwarantować
sobie możliwość sfilmowania lub sfotografowania waszych działań. Jeżeli jednak będzie
to zagrażać waszemu bezpieczeństwu, odstąpimy od tego.
33. Po zakończeniu realizacji waszego projektu, zespół Funduszu poprosi was o krótkie
podsumowanie waszych działań.
Jak reagować w trudnych sytuacjach?
34. Jeżeli Wasz pomysł się zmieni lub będzie niemożliwy do realizacji, prosimy was o kontakt.
35. W przypadku zaniechania działań koniecznie będzie zwrócenie grantu.
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36. W przypadku rozpadu grupy konieczne będzie skonsultowanie z zespołem Funduszu
możliwości realizacji grantu lub jego zwrotu.
37. Jeżeli realizacja pomysłu będzie wiązała się z jakąkolwiek trudnością lub zagrożeniem dla
was, dajcie nam znać. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby was wesprzeć.
***
38. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tych Zasadach, szczególnie
w sytuacjach, gdy w trakcie konkursu pojawią się kwestie wymagające doprecyzowania.
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