„Mikrogranty dla Rozwadowa” – IV edycja
Protokół obrad Komisji Konkursowej
9 października 2018 r., o godz. 17.00, w miejscu aktywności lokalnej „Miriam”, odbyło się posiedzenie
Komisji Konkursowej, złożonej z dwóch przedstawicieli miejsca aktywności lokalnej w Rozwadowie
(P. Andrzej Kochan, P. Ewelina Kołodziej- Dudek), dwóch przedstawicieli Centrum Rewitalizacji w
Stalowej Woli (P. Monika Samulak, P. Anna Łukasiewicz),jeden członek Zespołu ds. Rewitalizacji
Osiedla Rozwadów (Małgorzata Moskal – w zastępstwie za Dyrektor PSP 9 P. L. Żmindę, Pan Mirosław
Nowak- nieobecny, H. Kułacz- nieobecna) oraz jednego przedstawiciela grupy inicjatywnej ( P.
Honorata Rup).
Głosowaniu poddanych zostało 6 inicjatyw. 1 wniosek nie spełniał wymogów oceny formalnej, ocenie
merytorycznej zostało poddanych 5 wniosków. Ocena wniosków odbywała się na załączonych
wzorach formularz kontroli 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
Dodatkowe punkty:
6. Projekt został złożony w ramach działania osób oraz grup formalnych i nieformalnych

młodzieżowych w wieku 11-21 lat.
7. Projekt zawiera działania adresowane do mieszkańców osiedla rewitalizowanego w wieku 60+.
8. Projekt zakłada działania realizowane w miejscu aktywności lokalnej.
9. Projekt zawiera inicjatywy, które nie uwzględniają honorariów dla realizatorów grantu.
10. Projekt zawiera inicjatywy, które są realizowane w plenerze.
11. Projekt zakłada inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania
12. 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 Dziółko : „Kreatywne inspiracje" – 600 zł – kwota dofinansowania.
2. Aneta Biszczak „Zagraj z nami !”– 1 400 zł – kwota dofinansowania.
3. Piotr Grabowski „Bezpiecznie rowerem przez Rozwadów ! ” –1 500 zł– kwota dofinansowania.
4. Stowarzyszenie Rozwadowian „Rozwadów ma swojego bohatera. ” – 1 000 zł– kwota
dofinansowania.
Działanie w ramach „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi
partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności
oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

5. Jakub Fietko: ,, Bezpieczny Rozwadów – Poznaj znaki drogowe!" - 500 zł-– kwota dofinansowania
Inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania:
- Iwona Grąz: „Poprawa jakości życia seniorów poprzez aktywność fizyczną -III” – 1 500 zł – wniosek
nie spełnial warunków oceny formalnej.
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