REGULAMIN KONKURSU
„MIKROGRANTY DLA ROZWADOWA” II EDYCJA
realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”
w ramach zadania publicznego z zakresu rewitalizacji

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Mieszkańców Gminy Stalowa Wola w konkursie
mikrograntów na rzecz Osiedla Rozwadów.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”. Organizator jest
równocześnie jednostką kontrolującą przebieg każdej zwycięskiej inicjatywy. Organizator
zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji dokumentacji rachunkowo-księgowej w
trakcie realizacji zadania.
Organizator zapewnia wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne w czasie
realizacji zwycięskich projektów inicjatyw lokalnych.
III. CELE KONKURSU
1. Wspieranie inicjatyw oddolnych, realizowanych przez mieszkańców Stalowej Woli na rzecz
Osiedla Rozwadów.
2. Realizacja wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.
3. Realizacja zadań, mających pozytywny wpływ na rewitalizację Osiedla Rozwadów, ze
szczególnym uwzględnieniem integracji mieszkańców i partycypacji społecznej.
IV. BUDŻET PROJEKTU
1. Na realizację inicjatyw przeznaczona zostaje kwota 8.000 zł.
V. UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz organizacje
pozarządowe i spółdzielnie socjalne ze Stalowej Woli. Preferowane będą te z siedzibą
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w Rozwadowie lub działające na co dzień aktywnie na rzecz Osiedla Rozwadów.
- osoba indywidualna (m.in. animator, hobbysta, pasjonat)
- grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazanym Liderem grupy)
- grupa formalna (m.in. stowarzyszenie, fundacja, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia
socjalna, kościół, związek wyznaniowy)
2. W konkursie nie mogą brać udziału jednostki organizacyjne gminy, chyba że współpracują z
głównym realizatorem mikrograntu na zasadzie porozumienia/ umowy o współpracy, bez
własnego wkładu finansowego w realizację mikrograntu.
3. Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt inicjatywy lokalnej.
4. Wnioskodawcy niepełnoletni, powinni załączyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w Konkursie.
Konieczne jest również aby grupa osób niepełnoletnich posiadała pełnoletniego opiekuna
inicjatywy (np. rodzic, nauczyciel), który będzie wówczas głównym grantobiorcą (podpisze
umowę na realizację inicjatywy i będzie odpowiedzialny za jej przebieg).
5. Zaplanowane przez wnioskodawców zadania muszą zostać zrealizowane na terenie
Osiedla Rozwadów, z udziałem lokalnej społeczności, w okresie od 1 marca do 15 kwietnia
2018 r.
6. W ramach naboru wniosków na mikrogranty, preferowane będą:
a) działania zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie osiedla
rewitalizowanego (np. tereny zielone, podwórka, place zabaw, siłownie plenerowe),
w tym prace przygotowawcze, porządkujące dany teren, niewielkie prace budowlano –
remontowe, malarsko-konserwacyjne i montażowe dot. drobnej architektury
miejskiej; - zakup różnego typu materiałów i artykułów (np. remontowych,
plastycznych, drobnych budowlanych, niewielkich elementów architektury miejskiej,
mebli miejskich (ławka, kosz na śmieci), wspólne wykonanie warzywnego ogródka
społecznego, zielonej czytelni, itd., która w tracie realizacji wpłynie na aktywizację i
integrację lokalnej społeczności wokół wspólnego działania i trwale będzie służyć
mieszkańcom,
b) inicjatywy, które wykazują udział własny w realizacji zadania w formie pracy
społecznej,
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c) inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania.

7. Wyboru zwycięskich inicjatyw dokona komisja konkursowa, złożona z dwóch pracowników
centrum aktywności lokalnej, dwóch pracowników Referatu Centrum Rewitalizacji oraz
czterech przedstawicieli Zespołu ds. Rewitalizacji dla Osiedla Rozwadów.
VI. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nabory wniosków: 5 - 19 lutego 2018.
2. Ocena formalna, powołanie komisji i ocena wniosków: 19 – 23 lutego 2018.
3. Ogłoszenie listy rankingowej wybranych inicjatyw i podpisanie umów: 26 - 28 lutego 2018.
5. Czas na realizację i rozliczenie inicjatyw: 1 marca – 15 kwietnia 2018.
VII KOSZTY
1. Kwota jednego udzielonego grantu może wynieść od 500 zł. do 3 000 zł.
2. W kosztorysie mogą się znaleźć następujące wydatki:
- koszty osobowe, honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami
i wykonawcami zadania
- koszty materiałów niezbędnych do realizacji zadania
- koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu
- zakup środków trwałych i adaptacji pomieszczeń
- nagrody dla beneficjentów w konkursach
- koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np. druk broszur, folderów, plakatów)
- koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- koszty związane z wydaniem publikacji
3. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, zobowiązania z tytułu rachunków i faktur
muszą być rozliczone w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2018 r.
4. Zwycięzca konkursu na wszelkie zobowiązania płatnicze związane z jego realizacją, będzie
pobierał rachunki lub faktury wystawiane na Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”. Formy
płatności będą na bieżąco ustalane z zarządem stowarzyszenia.
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VIII.

PROCEDURA KONKURSOWA

1. Wzór wniosku konkursowego dostępny jest na profilu Facebook’owym Stowarzyszenia
“Przyjazna Dłoń” oraz na stronie www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl (zakładka
Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”)
2. Wypełniony formularz wniosku konkursowego należy przesłać drogą mailową na adres
przyjaznadlonstwola@gmail.com.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.
4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Na jeden projekt ten sam podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.
IX.

ZASADY WYBORU INICJATYW

1. Wnioski konkursowe zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
- projekt inicjatywy został złożony w terminie
- projekt inicjatywy napisany jest według wzoru wniosku konkursowego
- projekt inicjatywy zostanie zrealizowany w okresie od 1 marca do 15 kwietnia 2018 r.
- przedstawiony we wniosku budżet nie zawiera błędów rachunkowych
- maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu inicjatywy nie została przekroczona
- koszty wymienione w budżecie projektu inicjatywy spełniają warunek kosztu
kwalifikowanego
- projekt inicjatywy wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk
- zgodność z celami oraz założeniami Konkursu.
- pomysłowość projektu, jego niepowtarzalność.
2. Lista zwycięskich inicjatyw zostanie ogłoszona na profilu FB Stowarzyszenia ‘Przyjazna
Dłoń”. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni drogą mailową i/ lub telefonicznie.
3. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować
będą umowy zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń”, a wybranymi
oferentami. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi
standardami i przepisami prawnymi.
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