Konkurs „Kierunek: Wschód” 2018

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) zaprasza organizacje pozarządowe, a także
biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne z Polski do udziału w
konkursie na wydarzenie promujące wiedzę o współczesności i historii krajów Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy międzynarodowej z krajami w/w
regionów, pn. „Kierunek: Wschód”.
Najciekawsze propozycje otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym
w wysokości do 750 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
Nabór w konkursie ma charakter ciągły i jest otwarty do 30.09.2018, zaś napływające
zgłoszenia rozpatrywane będą pod koniec kwartału.
Wyniki będą publikowane na stronie internetowej programRITA.org

Zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się w ramach programu RITA - Przemiany w regionie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla
Demokracji. Celem konkursu jest promowanie w Polsce wiedzy o krajach Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy międzynarodowej z krajami w/w
regionów.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, biblioteki, koła
studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne (za wyjątkiem podmiotów
związanych z pracownikami FED).
2) Jedna organizacja/koło/szkoła/grupa może zgłosić jedno wydarzenie.
3) Na konkurs zgłaszane są opisy wydarzeń, które nie były wcześniej realizowane.
4) Forma wydarzenia jest dowolna (m.in. wystawy, prezentacje, wieczory
tematyczne i wykłady).
5) Planowane wydarzenia mogą być realizowane w miesiącach kwiecień-grudzień
2018, wyłącznie na terenie Polski.
6) Maksymalna kwota nagrody na dofinansowanie wydarzenia: 750 PLN (słownie:
siedemset pięćdziesiąt złotych). Nagroda nie jest dotacją w rozumieniu prawa
polskiego.
7) W ramach konkursu nie ma możliwości sfinansowania kosztów związanych
z administracją wydarzenia, zakupu sprzętu i zakupu napojów alkoholowych.
8) Wydarzenie zgłaszane na konkurs przez szkołę musi mieć charakter projektu
szkolnego, tzn. w jego zaplanowanie i realizację powinni być włączeni uczniowie,
co należy opisać w formularzu konkursowym.
9) Wydarzenia nie mogą być realizowane w ramach działalności gospodarczej
podmiotu wnioskodawcy.
10) Zgłaszane wydarzenia nie mogą dotyczyć jedynie/ głównie popularyzowania
wiedzy o Polonii zamieszkującej kraje objęte konkursem.

11) Zgłaszane wydarzenia nie mogą dotyczyć jedynie/ głównie popularyzowania
szeroko rozumianego folkloru danego kraju.
12) Na potrzeby konkursu do krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
zaliczamy: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Rosję, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan,
Mołdowę, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę oraz Uzbekistan.
13) Zgłoszenia na konkurs należy składać przez elektroniczny generator dostępny pod
adresem zgloszenia.fed.org.pl. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i jest
otwarty do 30.09.2018, zaś napływające zgłoszenia rozpatrywane będą pod
koniec kwartału.
3. Ocena zgłoszeń konkursowych i wyniki:
1) Preferowane będą wydarzenia spełniające co najmniej jeden z poniższych
priorytetów:
• adresowane do odbiorców ze wsi i małych miejscowości (nie większych
niż 40 tys. mieszkańców),
• samodzielne, nie stanowiące części większej całości, które bez wsparcia w
konkursie nie mają szans na realizację,
• proponowane przez grantobiorców programu RITA i mające na celu
popularyzację działań realizowanych w ramach RITA/ wiedzy na temat
krajów i problematyki, której dotyczą projekty,
• zgłoszone we współpracy ze stypendystą Programu im. Lane’a Kirklanda
(więcej informacji o tym w jaki sposób nawiązać współpracę ze
stypendystami w Załączniku nr 1 - Informacja o Programie Kirklanda).
2) Zgłoszenia oceniane będą pod kątem następujących kryteriów:
• zgodność z preferowanym typem i tematem wydarzeń,
• spójność działań, logika opisu wydarzenia,
• oryginalność koncepcji i programu wydarzenia,
• adekwatność planowanych działań do podanej grupy odbiorców.
3) Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury konkursowe. Decyzje Jury są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4) Ogłoszenie wyników:
• Zgłoszenia zarejestrowane do 31.03.2018 r. zostaną rozpatrzone do
15.04.2018 r.
• Zgłoszenia zarejestrowane do 30.06.2018 r. zostaną rozpatrzone do
15.07.2018 r.
• Zgłoszenia zarejestrowane do 30.09.2018 r. zostaną rozpatrzone do
15.10.2018 r.
• Wyniki będą publikowane na stronie internetowej programRITA.org
• Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wynikach
konkursu, sposobie i terminie przekazania nagrody.
4. Informacji na temat konkursu udziela:
Martyna Bogaczyk
e-mail: martyna.bogaczyk@fed.org.pl
tel. +48 601 458 653 (wtorki 10:00-17:00)

