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Obwód Kaliningradzki to rosyjska
enklawa wewnątrz Unii Europejskiej.
Naszym zdaniem konieczne jest
podejmowanie różnorodnych
działań, które będą zapobiegały
izolacji Obwodu i przyczynią się do
rozwijania współpracy
transgranicznej. Istotną rolę w tych
działaniach mają szansę odegrać
organizacje pozarządowe. Wspólne
projekty mogą być wartościową
metodą dzielenia się
doświadczeniem w radzeniu sobie z
różnymi społecznymi problemami.
Rozpoczynamy II edycję programu
dotacyjnego Partnerstwo Inicjatyw
Społecznych wspierającego
trójstronne projekty organizacji
pozarządowych z Niemiec, Polski i
Obwodu Kaliningradzkiego, które
służą:
rozwojowi lokalnych inicjatyw
obywatelskich w Obwodzie
Kaliningradzkim,
włączaniu tych inicjatyw do
ponadgranicznej współpracy polsko-
niemiecko-kaliningradzkiej,
upowszechnianiu modelowych
lokalnych inicjatyw obywatelskich
przyczyniających się do poprawy
warunków życia w Obwodzie
Kaliningradzkim.
Projekty mogą dotyczyć różnych
dziedzin życia społecznego, powinny
jednak odpowiadać na istniejące
potrzeby, mieć jasno sformułowane cele
i konkretne rezultaty. Preferowane będą
projekty modelowych działań
obywatelskich w Obwodzie
Kaliningradzkim, dotyczących
rozwiązywania problemów społecznych,
integracji zmarginalizowanych grup,
wyrównywania szans w dostępie do
edukacji oraz rozwoju współpracy
między organizacjami pozarządowymi.
Partnerami we wspólnym projekcie
muszą być organizacje pozarządowe z
Obwodu Kaliningradzkiego, Polski i
Niemiec. Ważne jest, by udział
partnerów nie był przypadkowy, lecz by
inicjował lub rozwijał trwałą współpracę,
która może przyczynić się do
rozwiązania konkretnych problemów
społecznych i wypracowania dobrych
modeli współdziałania ponad granicami.
Koncepcja projektu przedstawionego
we wniosku o dotację może być
opracowana przez polską, niemiecką
lub rosyjską organizację. Odbiorcami

dotacji mogą być organizacje polskie
lub - w uzasadnionych przypadkach –
organizacje niemieckie. Jednakże w
każdym przypadku warunkiem
ubiegania się o dotację jest trójstronne
partnerstwo niemieckiej, polskiej i
kaliningradzkiej organizacji, a
bezpośrednim adresatem działań
powinna być społeczność Obwodu
Kaliningradzkiego.
Okres realizacji projektów może być
różny w zależności od ich charakteru,
nie może jednak przekraczać 12
miesięcy - poczynając od 1 stycznia
2006.
Procedura przyznawania dotacji jest
dwustopniowa. Organizacje partnerskie
powinny najpierw przygotować i
przesłać list intencyjny. Organizacje,
które w liście intencyjnym przedstawią
najciekawsze propozycje, zostaną
zaproszone do złożenia pełnego
wniosku i do udziału w trójstronnym
seminarium służącym wzajemnemu
poznaniu się i dopracowaniu wspólnych
wniosków.
Zarówno listy intencyjne, jak i wnioski
będą oceniane przez międzynarodową
komisję, dlatego muszą być
przygotowane w dwóch językach:
polskim i niemieckim.
Planujemy przyznanie ok. 10 dotacji w
łącznej kwocie 90 000 EUR.
Dofinansowanie nie będzie udzielane
na:
inwestycje (budowy, remonty);
stałe koszty funkcjonowania organizacji;
projekty badawcze i naukowe,
wydawanie tłumaczeń i publikacji;
działalność partii politycznych i
działalność wyznaniową.
Terminy
do 15 lipca 2005 – składanie listów
intencyjnych
do 31 sierpnia 2005 - zaproszenie
wybranych organizacji do złożenia
wniosków oraz do udziału w
trójstronnym spotkaniu wnioskodawców
23-25 września 2005 – trójstronne
spotkanie wnioskodawców w Ryni koło
Warszawy
do 31 października 2005 - składanie
wniosków
grudzień 2005 - powiadomienie
organizacji o przyznaniu lub nie
przyznaniu dotacji
Listy intencyjne
List intencyjny powinien być przesłany 2
egz. po polsku i 2 egz. po niemiecku;
list nie może być dłuższy niż 3 strony i
powinien zawierać następujące

informacje:
Krótką prezentację organizacji
składającej list intencyjny w imieniu
trzech organizacji partnerskich: nazwa,
adres, tel., e-mail, strona www,
nazwisko osoby odpowiedzialnej za
projekt, najważniejsze pola działania
(powinna to być organizacja polska lub
- w uzasadnionych przypadkach –
organizacja niemiecka);
Krótką prezentację dwóch pozostałych
organizacji partnerskich: nazwa, adres,
tel., e-mail, strona www, nazwisko
osoby odpowiedzialnej za projekt,
najważniejsze pola działania;
Krótki opis projektu: jakie działania
będą podjęte, w jakim okresie, jaki
będzie udział organizacji partnerskich,
jakich można się spodziewać
rezultatów;
Wysokość budżetu, planowane inne
źródła finansowania, spodziewana
wysokość dofinansowania.
Do listu trzeba dołączyć deklaracje
udziału w projekcie podpisane przez
osoby upoważnione do
reprezentowania organizacji. Deklaracje
powinny być przygotowane w języku
ojczystym danej organizacji.
Listy intencyjne należy przesyłać pocztą
do dnia 15 lipca 2005 na adres:
Fundacja im. Stefana Batorego
Partnerstwo Inicjatyw Społecznych
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Prosimy także o przysłanie listów w
wersji elektronicznej na adres:
pis@batory.org.pl
Wybrane organizacje zaprosimy do
złożenia wniosku. Formularz wniosku w
wersji polskiej i niemieckiej zostanie
udostępniony w terminie późniejszym.
Organizacje zaproszone do złożenia
wniosku będą również zaproszone do
udziału w trójstronnym spotkaniu
wnioskodawców, które odbędzie się w
dniach 23-25 września 2005 w Polsce,
w Ryni koło Warszawy. Spotkanie to
będzie okazją dla organizacji
partnerskich do sfinalizowania prac nad
wspólnym wnioskiem oraz
przedyskutowania specyfiki projektów
trójstronnych.
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