PROGRAM RITA - PRZEMIANY W REGIONIE
(REGION IN TRANSITION)
ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
O GRANTY WYJAZDOWE

Zapraszamy do składania wniosków na przyznanie grantu wyjazdowego do krajów objętych
programem RITA – Przemiany w regionie. O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą
ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na
podstawie umów państwo-kościół.
Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:
1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z
nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/ instytucją, z którą
wnioskodawca wcześniej współpracował;
2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w
ramach programu RITA/ Study Tours to Poland projektu lub ewaluację tego projektu;
3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią
większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś
inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z
ogólnymi celami programu RITA.
O przyznanie grantu wyjazdowego można ubiegać się poprzez wypełnienie formularza on-line
znajdującego się pod adresem: http://formularze.fed.org.pl. Przewidujemy sfinansowanie wyjazdu
jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.
Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. Wnioski dot. realizacji
celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot.
realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o
dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na
podany we wniosku adres mailowy.
Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).
Z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących kosztów:
o koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew. rozliczenie
kosztów przejazdu samochodem osobowym;
o opłaty wizowe;
o ubezpieczenie;
o zakwaterowanie;
o opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$);
o diety pobytowe.
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Koszty podróży należy planować z uwzględnieniem możliwych zniżek, w przypadku lotów w klasie
ekonomicznej.
Z zakwalifikowanymi organizacjami podpisane zostaną umowy dofinansowania. Pokrycie przyznanych
środków nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, udokumentowanych odpowiednimi
rachunkami i fakturami oraz przedstawionego razem z rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu.
Operator programu nie będzie się zajmował organizacją wyjazdów, ani bezpośrednio opłacał ich
kosztów.
Przyznawanie grantów podróżnych ma charakter konkursu więc dofinansowanie uzyskają najbardziej
uzasadnione wyjazdy z punktu widzenia ich celowości. Operator programu nie jest zobowiązany do
wyjaśniania decyzji.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
Na stronie www.programRITA.org
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: rita@fed.org.pl
Pod numerem telefonu Ewy Sobiesak: 601 458 411 w dni robocze w godzinach 09:00-16:00.
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