REGULAMIN
PRZYZNAWANIA GRANTÓW
w ramach
FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA MEDIÓW
AKADEMICKICH

Preambuła
Zważywszy, że:
•

Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego – Nowoczesne Zarządzania
Biznesem (zwany dalej Programem NZB) w ramach koordynacji Ogólnopolskiego Forum
Mediów Akademickich oraz Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” realizowany
przez Warszawski Instytut Bankowości (zwany dalej Programem BdE) mają na celu
rozwój wiedzy i promocję tematyki związanej z ekonomią, cyberbezpieczeństwem,
rynkiem pracy, bankowością i obrotem bezgotówkowym w środowisku mediów
akademickich.

•

Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” (zwana dalej Fundacją) jest
organizacją pożytku publicznego utworzoną w celu wspierania wartościowego
dziennikarstwa i podnoszenia kompetencji dziennikarzy, a także podnoszenie jakości
edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy związanego z mediami;

•

W ramach wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja organizuje konkursy na
granty dla dziennikarzy;

Strony postanowiły o powołaniu specjalnego konkursu grantowego dla mediów akademickich
uruchomionego równolegle do głównego konkursu grantowego Fundacji, na dzieła
dziennikarskie o tematyce związanej z ekonomią, cyberbezpieczeństwem, rynkiem pracy,
bankowością i obrotem bezgotówkowym (pisane, radiowe i wideo) wykonywane przez redakcje
lub osoby fizyczne działające w mediach akademickich.
1.

2.

3.

4.

Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania grantów finansowych w całości
ufundowanych ze środków podmiotów zewnętrznych dla środowiska mediów
akademickich we współpracy z Ogólnopolskim Forum Mediów Akademickich oraz
Programem edukacji finansowej - „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz Projektem
sektorowym „Bankowcy dla Edukacji”.
Program grantów ma służyć promocji rzetelnego, wartościowego pod względem formy i
treści dziennikarstwa ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną z ekonomią,
cyberbezpieczeństwem, rynkiem pracy, bankowością i obrotem bezgotówkowym, a
także podnosić kompetencje dziennikarzy akademickich, wspierać edukacyjną rolę
mediów akademickich oraz przyczyniać się do ich sprawnego funkcjonowania.
Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” została powołana z woli
fundatora stowarzyszenia „Towarzystwo Dziennikarskie” do prowadzenia działalności
społecznie użytecznej i dobroczynnej w zakresie poprawy merytorycznego poziomu
mediów w Polsce oraz promowania wysokich standardów dziennikarstwa.
Zgodnie ze statutem powyższą działalność Fundacja realizuje m.in. poprzez wspieranie
finansowe, w tym w formie grantów i stypendiów, osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, realizujących cele Fundacji.

§1
Definicje
Przez sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

„Dzieło Dziennikarskie” – oznacza materiał prasowy w formie tekstu o charakterze
informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, który może zostać
opublikowany w Prasie lub inny utwór dziennikarski, w tym telewizyjne i radiowe formy
reporterskie.
„Fundacja” – oznacza Fundację Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów”
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 Warszawa;
„Grant” – oznacza świadczenie pieniężne Fundacji dla Wnioskodawcy, przyznane
Wnioskodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem;
„Podmiot Medialny” – oznacza redakcję w rozumieniu Prawa Prasowego oraz każdy
inny podmiot, który posiada możliwości publikowania Dzieł Dziennikarskich.
„Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Przyznawania Grantów;
„Wniosek” – oznacza wniosek Wnioskodawcy o udzielenie Grantu;
„Wnioskodawca” - oznacza osobę fizyczną lub redakcję uprawnioną do ubiegania się o
Grant.
„Komisja” – oznacza Komisję grantową, w skład której wchodzą przedstawiciele
Fundacji, Programu NZB oraz Projektu BdE
„Opiekun Warsztatowy” – oznacza reprezentanta Fundacji, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wyznaczonego do bezpośredniego
nadzorowania pod względem warsztatowym procesu przygotowania Dzieła
Dziennikarskiego przez Wnioskodawcę

§2
Zasady przyznawania Grantów
1.

2.
3.

Podstawą przyznawania grantów akademickich jest główny regulamin przyznawania
grantów przez Fundację, z zastrzeżeniami i zmianami wynikającymi ze specyfiki
niniejszego konkursu, ujętymi w niniejszym regulaminie.
Decyzję o ostatecznym przyznaniu grantu podejmuje Komisja.
Granty stanowią dofinansowanie przyznawane przez Fundację w celu:
a.
promocji powstania lub publikacji Dzieł Dziennikarskich przyczyniających się do
realizowania celów statutowych Fundacji oraz partnerów niniejszego Programu
Grantowego i mających istotny wkład w edukację z zakresu ekonomii,
cyberbezpieczeństwa, rynku pracy, bankowości i obrotu bezgotówkowego.
b.
usprawnienia lub umożliwienia bieżącej pracy redakcji akademickiej, poprzez
wyposażenie jej w niezbędny dla takiej pracy sprzęt, przedmioty, oprogramowanie itp.

4.

Warunkiem uzyskania Grantu jest:
a.
złożenie przez Wnioskodawcę poprawnego pod względem formalnym wstępnego
wniosku kwalifikacyjnego,
b.
wstępna akceptację wniosku przez Fundację,

c.

5.
6.
7.
8.
9.

wykonanie Dzieła Dziennikarskiego zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem
wstępnym i zastosowaniem się do merytorycznych wskazówek Opiekuna
Warsztatowego,
Każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do aktywnej współpracy przy przygotowywaniu
Dzieła Dziennikarskiego z Opiekunem Warsztatowym wyznaczonym przez Fundację
Każdy Wnioskodawca może złożyć w ciągu roku do 3 wniosków, dotyczących różnych
Dzieł Dziennikarskich lub inwestycji usprawniających pracę redakcji.
Wysokość Grantu nie może być niższa niż 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
oraz wyższa niż 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
Wysokość przyznanego Grantu może być niższa niż kwota wnioskowana przez
Wnioskodawcę.
Wypłata Grantów nastąpi w momencie określonym w decyzji o przyznaniu Grantu ale
nie później niż w ciągu 30 dni od jego przyznania.

§3
Wniosek
1.

2.

3.

4.

Wniosek wstępny powinien być wypełniony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do Regulaminu oraz doręczony Fundacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy
Fundacji: funduszmediow@gmail.com. Formularz Wniosku jest dostępny na stronie
internetowej Fundacji, jako załącznik do niniejszego regulaminu].
Przez formę elektroniczną należy rozumieć skan uzupełnionego Wniosku wraz ze
skanem pozostałych załączników, które zostaną przesłane na adres e-mail wskazany w §
3 ust. 1 Regulaminu.
Fundacja będzie rozpatrywać wyłącznie Wnioski kompletne, czyli takie, które zostały
złożone na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu, doręczone Fundacji w
formie wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu, prawidłowo wypełnione, zawierające
wszystkie wymagane Regulaminem informacje, do którego dołączono wszystkie
załączniki wymagane Regulaminem oraz podpisane przez Wnioskodawcę lub osoby
działające w imieniu Wnioskodawcy.
Fundacja rozpatrzy kompletny Wniosek w terminie 1 miesiąca od jego złożenia. Jednakże
termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowych
informacji od Wnioskodawcy.

§4
Kryteria oceny Wniosków
1.

Wnioski oceniane są pod kątem zgodności formalnej oraz w świetle kryteriów
merytorycznych określonych w niniejszym Regulaminie.

Ocena formalna
2.

Do kompetencji Fundacji należy ocena spełnienia następujących kryteriów formalnych:
a.
złożenie kompletnego Wniosku przez uprawniony podmiot na odpowiednim
formularzu;
b.
zgodność celu Dzieła Dziennikarskiego lub niezbędnej inwestycji Wnioskodawcy
z założeniami programu grantowego opisanymi w § 2 Regulaminu;

3.

Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej, są odrzucane i nie są poddawane
ocenie merytorycznej.

Ocena merytoryczna
4.

Do kompetencji Komisji należy ocena merytoryczna Wniosków, które spełniają kryteria
formalne, z uwzględnieniem społecznego znaczenia Dzieła Dziennikarskiego lub ważnej
potrzeby inwestycyjnej redakcji;

5.

Decyzja w sprawie przyznania lub nie przyznania Grantu jest ostateczna, nie przysługuje
od niej odwołanie i nie wymaga ona uzasadnienia. Dopuszczalne jest wskazanie na etapie
rozpatrywania wniosku wstępnego, merytorycznego zakresu uwag skutkujących decyzją
odmowną.

6.

Fundacja poinformuje Wnioskodawców o fakcie przyznania Grantu drogą elektroniczną
na adres e-mailowy, z którego wniosek został przesłany.

§5
Postanowienia końcowe
1.
2.

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 r.

