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„Mikrogranty dla Rozwadowa” – V edycja 
Protokół obrad Komisji Konkursowej 

  
 
8 lutego 2019 r., o godz. 17.00, w miejscu aktywności lokalnej „Miriam”, odbyło się posiedzenie 
Komisji Konkursowej, złożonej z trzech przedstawicieli miejsca aktywności lokalnej w Rozwadowie                 
(P. Joanna Pazdan, P. Laryza Dąbek - Zeliaś P. Ewelina Kołodziej- Dudek), trzech przedstawicieli 
Centrum Rewitalizacji w Stalowej Woli (P. Monika Samulak, P. Dominika Czuba – Ofiara, P. Renata 
Knap),dwóch członków Zespołu ds. Rewitalizacji Osiedla Rozwadów (P.Lucyna Żminda, P. Łukasz 
Durek,) oraz jednego przedstawiciela grupy inicjatywnej ( P. Piotr Warchoł). 
 
Głosowaniu poddanych zostało 7 inicjatyw. Ocenie merytorycznej i formalnej zostało poddanych 6 
wniosków. Ocena wniosków odbywała się na załączonych wzorach formularz oceny merytorycznej, 
poprzez przyznawanie od 0 do 3 punktów w poszczególnych kategoriach. 
Ocenie poddawane były następujące kryteria: 

1. Projekt zostanie zrealizowany na terenie Rozwadowa 

2. Projekt zostanie zrealizowany na rzecz lokalnej społeczności Rozwadowa i/lub przy jej udziale 

3. Projekt zwiększy aktywność mieszkańców/ społeczności sąsiedzkich/ społeczności lokalnych 

4. Projekt wspiera integrację mieszkańców Rozwadowa 

5. W trakcie realizacji projektu wykorzystana zostanie lokalna infrastruktura i zasoby 
6. Wysokość kosztów poniesionych na realizację inicjatywy jest adekwatna do planowanych działań  
 
Dodatkowe punkty ( 0 lub 3) : 
1. Projekt zawiera działania innowacyjne w stosunku do projektów realizowanych we wcześniejszych 
edycjach ,, Mikrogranty dla Rozwadowa „– edycja I-IV” 

2. Projekt zakłada działania realizowane w miejscu aktywności lokalnej. 
3. Projekt zakłada inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania 
4. Projekt jest projektem, który synchronicznie uzupełnia się ,, tworzy partnerstwo”, z inną 
inicjatywą realizowaną w tej samej edycji konkursu na mikrogranty. 
 
Do dofinansowania zakwalifikowane zostały następujące inicjatywy: 
 
1. Katarzyna Cherla, Katarzyna Dziółko, Elżbieta Bzdoń  : „Kuchnia łączy pokolenia" –  890 zł – kwota 
dofinansowania. 
 
2. Stowarzyszenie Lasowiacy przy MDK w Stalowej Woli  „Poemat o Rozwadowie ” – 600 zł– kwota 

dofinansowania. 

3. Witold Habuda ,, Wieczornica Rozwadowska”- – 1 200 zł– kwota dofinansowania. 

4. Stowarzyszenie Rozwadowian  „Historia Rozwadowa w okresie od odzyskania Niepodległości do 

zakończenia II wojny światowej . ” – 1 358 zł– kwota dofinansowania. 

5. Iwona Kiełb: ,, Nauka malarstwa dla dzieci i młodzieży" - 952 zł-– kwota dofinansowania 
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Inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania: 
 
1. Dariusz Kiełb: ,, Nauka gry w tenisa stołowego"  

2. Rozwadowskie Towarzystwo sportowe ,, Ferie na sportowo”  
 


