Impact Fund dari Australian Volunteers
Program: Pedoman Pemohon
1. Putaran ke-6: Aksi/Tindakan Iklim
Putaran ini, Impact Fund berusaha untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek-proyek seputar aksi
iklim.
Perubahan iklim saat ini memiliki dampak terbesar – secara sosial, ekonomi dan finansial – pada
masyarakat yang rentan. Inilah sebabnya kami menawarkan hibah untuk membantu partner
organisation kami dan komunitas mereka membangun kapasitas untuk ketangguhan dan adaptasi
perubahan iklim.

2. Apakah Impact Fund dari Australian Volunteers Program?
Impact Fund dari Australian Volunteers Program menawarkan hibah skala kecil hingga 10.000 Dolar
Australia kepada partner organisation program. Inisiatif ini dimaksudkan untuk membantu
memperkuat kapasitas partner organisation dan mendukung kemajuan tujuan pembangunan
mereka di bidang prioritas utama.
Hibah skala kecil dapat membuat perbedaan besar. Itulah sebabnya kami senang untuk sekali lagi
menerima aplikasi untuk Impact Fund dari Australian Volunteers Program di putaran ke-6.
Permohonan hibah harus diajukan melalui SmartyGrants. Pengisian aplikasi hanya membutuhkan
waktu kurang dari satu jam. Formulir aplikasi harus diserahkan sebelum batas waktu dan harus
lengkap. Aplikasi yang dikirim melalui email, hard copy aplikasi dan aplikasi yang tidak lengkap
tidak akan dipertimbangkan.
Harap dicatat bahwa proses aplikasi hibah tidak mewajibkan Australian Volunteers Program untuk
memberikan hibah. Pemberian hibah Impact Fund tergantung pada ketersediaan dana dan
persetujuan internal atau klien lainnya.

3. Siapa yang bisa mengajukan aplikasi?
Partner organisation dapat mengajukan aplikasi untuk Impact Fund jika:
•

•
•
•

Adalah mitra saat ini yang telah menjadi tuan rumah volunteer sejak awal Australian
Volunteers Program pada Januari 2018, atau memiliki hubungan berkelanjutan dengan
mantan volunteer (termasuk selama program sebelumnya, contohnya, AVID).
Memenuhi semua persyaratan uji tuntas dari Australian Volunteers Program
Saat ini tidak mengelola proyek Impact Fund dari putaran sebelumnya
Dapat menunjukkan telah berhasil mengelola pendanaan/hibah dalam dua tahun terakhir

4. Siapa yang tidak dapat mengajukan aplikasi?
Berikut ini tidak memenuhi syarat untuk Impact Fund Putaran ke-6:
•
•
•
•

Perorangan
Organisasi yang belum bermitra dengan Australian Volunteers Program
Partner organisation yang tidak dapat memenuhi persyaratan uji tuntas
Partner organisation yang saat ini mengelola proyek Impact Fund dari putaran sebelumnya
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•

Partner organisation yang belum memenuhi persyaratan pelaporan proyek Impact Fund
sebelumnya.

5. Apa yang dapat didanai?
Putaran Impact Fund ini mencari proyek yang secara efektif merespon kebutuhan lokal dan
mendukung hasil yang berkaitan dengan aksi iklim.
Contohnya, proyek terkait aksi iklim yang:
•
•
•
•
•
•
•

Memperkuat pengetahuan dan kepemimpinan dalam komunitas
Mengembangkan jaringan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan sumber
daya
Membangun kesadaran dan mempromosikan dan berbagi pengetahuan
Mencegah, mengurangi atau mengurangi paparan terhadap risiko yang teridentifikasi
Meningkatkan ketangguhan
Menunjukkan peluang untuk adaptasi dan mitigasi
Mendukung relawan lokal

Baca contoh proyek yang sukses dari putaran sebelumnya (petunjuk: salah satu tema di Putaran 3
adalah aksi iklim).

6. Apa yang tidak didanai?
Impact Fund tidak mendukung biaya yang terkait dengan:
•

•
•
•
•
•
•
•

Proyek atau kegiatan yang sudah dimulai, atau penggantian biaya sehubungan dengan
pengajuan aplikasi, atau biaya apa pun yang terkait dengan proposal yang dikeluarkan
sebelum penandatanganan Perjanjian Hibah
Kegiatan di mana layanan yang sama sudah beroperasi atau direncanakan di komunitas
sasaran
Konstruksi, pembelian tanah, atau aset modal
Dana pinjaman, dana kontingensi, atau sub-hibah
Biaya operasi berulang (misalnya biaya sewa dan air/listrik, dan/atau kegiatan yang memiliki
ekspektasi pendanaan berkelanjutan)
Dakwah - kegiatan keagamaan apa pun
Kegiatan yang mendukung kampanye atau partai politik
Biaya konsultasi untuk layanan volunteer Australia yang saat ini berpartisipasi dalam
program.

Impact Fund dapat menutup biaya yang terkait dengan konsumsi yang terkait dengan kegiatan
proyek. Namun, ini tidak termasuk pembelian alkohol, tembakau, atau obat-obatan.

7. Dana apa yang tersedia?
Parameter hibah adalah:
•
•
•
•

Hingga AUD$10.000
Proyek harus dilaksanakan antara 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023
Partner organisation hanya dapat mengirimkan satu aplikasi
Semua biaya yang terkait dengan proyek yang diusulkan harus disebutkan dalam anggaran
(contohnya biaya bank internasional yang diantisipasi).
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Harap diperhatikan: Hibah dibuat dalam AUD. Karena fluktuasi nilai tukar mungkin ada
perbedaan dengan nilai ekuivalen mata uang lokal pada saat aplikasi dan saat transfer dana.

8. Apa kriteria penilaiannya?
Proyek yang memenuhi syarat akan dinilai berdasarkan kriteria berikut untuk menentukan pemohon
yang berhasil.
Kriteria penilaian

Pembobotan

Dengan jelas menetapkan fokus proyek pada aksi iklim dan
menguraikan hasil yang positif dan realistis.

30%

Kegiatan memetakan rencana proyek yang jelas , terkait dengan hasil
yang teridentifikasi , dan ditetapkan pada kerangka waktu yang
realistis .

20%

Menunjukkan keterlibatan dengan komunitas yang relevan dan
mendorong kesetaraan, inklusi, dan keberagaman gender.

20%

Menunjukkan kesadaran akan risiko yang berkaitan dengan proyek
tersebut dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang tepat .

10%

Menguraikan langkah- langkah keberlanjutan yang memadai, termasuk
bagaimana proyek akan terus memberikan dampak positif bagi
masyarakat setelah implementasi.

10%

Anggaran memberikan perincian yang cukup, secara jelas terkait
dengan kegiatan dan mewakili nilai uang yang masuk akal .

10%

Proses aplikasi akan kompetitif. Aplikasi yang lebih kuat adalah aplikasi yang memenuhi kriteria dan
memajukan nilai dan prioritas program. Ini termasuk:
•
•
•
•
•

Membangun kapasitas
Memastikan hasil yang berkelanjutan
Memastikan kesehatan etis
Menampilkan hubungan yang jelas ke pekerjaan yang lebih luas dari organisasi pemohon
Mendemonstrasikan nilai kesukarelaan

9. Dokumen pendukung apa yang perlu disediakan?
Agar memenuhi syarat Impact Fund, partner organisation harus memenuhi semua standar uji tuntas
, seperti yang dipersyaratkan untuk semua partner organisation aktif.
Uji tuntas melibatkan penilaian terhadap program, pendekatan, sistem, dan kebutuhan yang
teridentifikasi dari partner organisation saat ini. Ini adalah proses standar yang dilakukan secara
reguler dengan semua partner organisation Australian Volunteers Program.
Sebelum memberikan hibah, kami perlu memverifikasi bahwa partner organisation dapat mengelola
dana, menyimpan dokumentasi, dan memiliki praktik pengendalian kecurangan/penipuan. Tim kami
akan bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan proses ini.
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Hubungi tim AVP untuk mendapatkan bantuan terkait persyaratan ini, atau kirim email ke
impactfund@australianvolunteers.com.

10.

Apa saja syarat pendanaan?

Perjanjian pendanaan
Pemohon yang berhasil akan diminta untuk menandatangani Perjanjian Hibah dengan Australian
Volunteers Program. Disarankan agar pelamar meninjau syarat dan ketentuan sebelum mendaftar
untuk memastikan semua kewajiban dapat dipenuhi karena syarat dan ketentuan tidak dapat
dinegosiasikan.

Pajak
Pemohon harus berkonsultasi dengan otoritas perpajakan setempat atau mendapat saran
profesional tentang implikasi yang mungkin timbul sebagai penerima dana hibah.

Penyebutan dukungan Australian Volunteers Program
Pemohon yang berhasil harus menyebutkan dukungan keuangan atau dukungan lain yang diberikan
oleh Australian Volunteers Program, yang didanai oleh Pemerintah Australia, dalam publikasi, materi
promosi, pengumuman, acara, dan aktivitas apa pun yang terkait dengan aktivitas tersebut, atau
produk atau proses apa pun yang dikembangkan sebagai hasilnya.

Pembayaran
Pembayaran akan dilakukan dengan ketentuan:
•
•
•

Partner organisation berhasil dalam aplikasi hibahnya
Semua uji tuntas dan kondisi terkait terpenuhi
Perjanjian pendanaan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dikembalikan ke
impactfund@australianvolunteers.com.au pada tanggal yang ditentukan dalam email yang
memberitahukan keberhasilan Anda.

Pemantauan dan Pelaporan
Penerima hibah harus mematuhi persyaratan pemantauan dan pelaporan proyek sebagaimana
diuraikan dalam Perjanjian Hibah. Ini akan mencakup:
•
•
•
•

Pertemuan (check-in meetings) dengan staf Australian Volunteers Program yang dapat
dilakukan melalui telepon, atau secara langsung
Pengisian Formulir Pertanggungjawaban (Acquittal Form) yang merinci laporan naratif dan
pertanggungjawaban anggaran/keuangan
Penyerahan salinan semua tanda terima melalui SmartyGrants
Foto hasil proyek

11.
•
•
•

Bagaimana proses aplikasinya?

Aplikasi diajukan secara daring menggunakan portal hibah daring, SmartyGrants.
Pertanyaan yang harus dijawab sebagai bagian dari formulir aplikasi daring telah disediakan:
contoh formulir aplikasi.
Anda akan diminta untuk melengkapi anggaran yang diusulkan dalam mata uang lokal Anda.
Ekuivalen dolar Australia akan dihitung secara otomatis di platform SmartyGrants dengan
nilai tukar tetap.

Impact Fund dari Australian Volunteers Program: Pedoman Pemohon

4

•
•

•

Harap ingat untuk memasukkan semua biaya transfer bank internasional yang diantisipasi
dalam anggaran proyek.
Anda akan menerima nomor aplikasi saat Anda mengirimkan aplikasi secara daring. Harap
cantumkan nomor ini dalam semua komunikasi dengan Australian Volunteers Program
mengenai aplikasi Anda.
Kirimkan aplikasi Anda sebelum batas waktu yang ditentukan.

12.

Kontak dan informasi tambahan

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kantor Australian Volunteers Program setempat atau email:
impactfund@australianvolunteers.org.au.

13.

Bagaimana proses notifikasinya?

Pemohon yang berhasil dan yang tidak berhasil akan mendapat pemberitahuan melalui email
setelah proses penilaian selesai. Semua keputusan bersifat final dan tidak dapat ditinjau lebih
lanjut. Pemohon yang gagal dapat meminta umpan balik tentang aplikasi mereka, tetapi umpan
balik tidak diberikan untuk pemohon perorangan.

14.

Tanggal-tanggal penting

Aplikasi dibuka

Senin 12 September 2022

Aplikasi ditutup

Jumat 4 November 2022

Pemberitahuan Pemohon

Rabu 30 November 2022

Kegiatan dimulai

Minggu 1 Januari 2023

Kegiatan selesai

Minggu 31 Desember 2023

Penyerahan semua laporan dan
pertanggungjawaban

1 bulan setelah tanggal akhir proyek

15.

Daftar periksa

Pastikan Anda telah:
❑ Membaca panduan ini dengan cermat.
❑ Memastikan apakah organisasi Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah ini.
❑ Memastikan apakah kegiatan atau proyek yang Anda usulkan memenuhi syarat untuk
pendanaan hibah ini.
❑ Memastikan bahwa Anda akan dapat memenuhi semua persyaratan uji tuntas Australian
Volunteers Program.
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