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PROGRAM MINI GRANÓTW „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie Polski do składania 
wniosków o dofinansowanie działań. Działania te muszą być realizowane w okresie od 11.09.2017 roku do 
30.06.2018 roku, przy czym 2.07.2018 roku jest dniem ostatecznego rozliczenia dotacji. Organizacje, które nie 
posiadają rejestracji i kont bankowych, zachęcamy do znalezienia tzw. sponsora fiskalnego.  

 

PRIORYTETY 
Działania opisane we wniosku muszą realizować przynajmniej jeden z poniższych priorytetów: 

Społeczeństwo 

Działania zwiększające widoczność osób LGBTQI i budujące zrozumienie i świadomość społeczną na temat 
sytuacji społecznej i prawnej osób LGBTQI. Działania te powinny mieć charakter publiczny i otwarty oraz 
powinny, w sposób zaplanowany, docierać do grupy docelowej, jaką jest heteroseksualna i/lub cis płciowa 
część społeczeństwa. Mile widziane są w szczególności działania, których celem jest zwiększanie zrozumienia 
i świadomości w mniejszych miejscowościach (poniżej 100.000 mieszkanek i mieszkańców).  

Społeczność 

Działania wzmacniające wewnętrznie społeczność osób LGBTQI, ze szczególnym naciskiem na te grupy, które 
są niedoreprezentowane lub często pomijane w dyskursie społecznym i działaniach organizacji, czyli: kobiety, 
osoby biseksualne i panseksualne, osoby transpłciowe, osoby queerowe i niebinarne, osoby interpłciowe. Mile 
widziane są także propozycje działań intersekcjonalnych, tzn. podejmujących jednocześnie tematykę 
orientacji seksualnych, tożsamości, ekspresji płciowych czy cech płciowych, oraz tematykę tożsamości z 
innego zakresu: narodowości, pochodzenia, etniczności, sprawności, wieku, itp.   

Organizacje 

Działania wspierające rozwój i skuteczność organizacji i grup nieformalnych, zarówno przez mobilizację 
zwolenników i zwolenniczek czy wolontariuszek i wolontariuszy, jak i tworzenie strategii i struktur. Możliwe 
jest także uzyskanie wsparcia na działania szkoleniowe, planistyczne, ewaluacyjne oraz związane z 
bezpieczeństwem.  

 

 
 
ZASADY FINANSOWANIA 

Lista działań finansowanych jest katalogiem otwartym. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie 
m.in. na wydarzenia publiczne (konferencje, seminaria, spotkania dyskusyjne, pokazy filmów, akcje uliczne, 
Marsze Równości), wydarzenia kulturalne i edukacyjne (wystawy, festiwale, szkolenia, warsztaty, treningi) czy 
działalność wydawniczą (publikacje drukowane i elektroniczne, broszury, ulotki, materiały informacyjne). W 
trosce m.in. o dostępność działań dla osób zainteresowanych oraz ich bezpieczeństwo w ramach programu: 
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1. Finansowane będą tylko działania otwarte, nieodpłatne.  
2. Finansowane będą tylko działania pokojowe i zgodne z prawem.  
3. Nie będzie finansowana pomoc indywidualna (konsultacje psychologiczne i prawne, sesje 

terapeutyczne).  
4. Nie będą finansowane działania polegające na badaniach lub pracach akademickich. 
5. Nie będą finansowane stypendia do udziału w konferencjach lub programach naukowych.  
6. Finansowane będą tylko te działania edukacyjne (szkoleniowe, warsztatowe), które realizowane są 

przez osoby do tego kompetentne i wykwalifikowane. 
7. Koszty administracyjne (siedziba, telekomunikacja, księgowość, itp.) nie mogą stanowić więcej niż 

15% przedstawionego budżetu. 
8. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia nie mogą przekroczyć 3.500 zł brutto.  

 

Dodatkowo, priorytetowo traktowane będą organizacje i grupy prowadzące działalność poza Warszawą oraz 
te, których przewidywany budżet roczny za bieżący rok nie przekracza 100.000 zł. Niezależnie od tego 
zachęcamy wszystkie organizacje do składania wniosków.  

KPH przyzna granty w wysokości do 200 zł do 6.000 zł. Otrzymane wnioski mogą być renegocjowane przez 
KPH przed podpisaniem umowy (w szczególności w zakresie kosztów kwalifikowalnych). Dotacje zostaną 
przyznane w oparciu o umowę o współpracy, która zawierać będzie m.in. obowiązek realizacji działań zgodnie 
z wnioskiem, obowiązek prawidłowego i terminowego rozliczenia dotacji, oraz obowiązek informowania o 
źródle finansowania. Załącznikiem do umowy będzie weksel wystawiony na kwotę przekazaną na rachunek 
grantobiorcy. Zmiany zapisów w umowie i zmiany finansowanych działań będą wymagały zgody KPH.  

 

WNIOSKI, OCENA I INFORMACJE O WYNIKACH 

Grupy i organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania swoich działań powinny do dnia 27.08.2017 r. 
wysłać wypełniony wniosek (plik na dole strony) na adres granty@kph.org.pl. Osoba wysyłająca wniosek  
powinna otrzymać automatyczną odpowiedź potwierdzającą dostarczenie wniosku.  
Wnioski oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

1. Zgodność z priorytetem lub priorytetami programu. 
2. Spójność celów z planowanymi działaniami i budżetem. 
3. Realistyczność działań i ich efektów. 
4. Racjonalność kosztów. 
5. Adekwatność doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji osób prowadzących i realizujących działania.  

 

Każda z grup i organizacji aplikujących otrzyma informację o wyniku konkursu do 10.09.2017 r., wraz z 
ewentualnymi prośbami o poprawienie pewnych elementów wniosku. Pełne ogłoszenie wyników na stronie 
internetowej KPH nastąpi po podpisaniu umów z grantobiorcami. Każda z organizacji i grup aplikujących, na 
swój wniosek, będzie mogła otrzymać informację o szczegółowych wynikach i powodach nieprzyznania 
dofinansowania.  

Działania mogą być realizowane od 11.09.2017 r. (tzn. zaraz po otrzymaniu informacji o wyniku), jednak koszty 
ponoszone przed podpisaniem umowy muszą być zatwierdzone przez KPH. 
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