
R E G U L A M I N  K O N K U R S U  G R A N T O W E G O  

„ z a D Z I A Ł A J  L O K A L N I E ”  

STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE (ODL) ORAZ STOWARZYSZENIE NASZE RIO 

OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY „zaDZIAŁAJ LOKALNIE” 

Konkurs adresowany jest do uczestników projektu Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum 

Aktywności Społecznej „Wulkan”, który realizowany jest w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW 

 

 

 
 
 

 

I. ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU 

W ramach funduszu grantowego „zaDziałaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę 

młodzieży na rzecz „dobra wspólnego” lokalnej społeczności oraz wykorzystują unikalne zasoby i dziedzictwo 

Krainy Wygasłych Wulkanów. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania 

lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o osobach (grupach nieformalnych), które 

podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej. Liczymy na projekty, które zakładają ciekawe 

i pomysłowe działania wynikające z jasno zdefiniowanych potrzeb oraz angażują inne osoby do wspólnej pracy. 

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? 

Konkurs adresowany jest do grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. 

Inicjatywa „zaDziałaj Lokalnie”. 

Grupa nieformalna to grupa (minimum trzech) osób, które wspólnie realizują lub chcą realizować działania w 

sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej.   

Inicjatywa „zaDziałaj Lokalnie” to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie) forma dofinansowania projektów, realizowanych przez nieformalną grupę osób 

we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL). Grupa nieformalna, czyli nigdzie nie zarejestrowana grupa 
co najmniej trzech osób, w ramach Inicjatywy „zaDziałaj Lokalnie” może złożyć wniosek bezpośrednio do ODL 

– na tym właśnie polega oferta Inicjatywy. W przypadku przyznania dofinansowania przez Komisję Grantową 

Konkursu, projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizatora), natomiast środki 

przyznane w ramach grantu są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy „zaDziałaj 

Lokalnie” ODL nie przekazuje Realizatorowi projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej 

realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizatorzy projektu 

podejmują działania zgodne z opisem projektu.  
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W konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:  

o osoby w wieku 13-19 lat, które mieszkają lub uczą się w Złotoryi, 

o zadeklarowały udział w projekcie oraz angażują się w działalność Centrum Aktywności Społecznej 

„Wulkan” w Złotoryi, 

o planują prowadzić działania na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów (Gór i Pogórza Kaczawskiego). 

III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU 
„zaDZIAŁAJ LOKALNIE”? 

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, m.in.: 

o zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów, 

o koszty przejazdu, koszty druku, 

o wynagrodzenia specjalistów, honoraria, 

o wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu, 

o zakup elementów wyposażenia, 

o zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, 

Z otrzymanego grantu nie można finansować: 

o przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane, 

o działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów, 

o zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony, 

o wycieczek i wyjazdów poza obszar Krainy Wygasłych Wulkanów, 

o zakupu napojów alkoholowych. 

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:  

o są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji, 

o są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. 

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

ODL dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 

1. projekt został złożony w terminie, tj. do 23 lutego 2017. 

2. projekt jest złożony na udostępnionym formularzu i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie 

pytania). 

3. projekt jest złożony przez grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w części II Regulaminu. 

4. realizacja projektu jest przewidziana na okres między 10 marca 2017 – 31 maja 2017. 

5. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów 

rachunkowych). 

6. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 1.000 złotych. 
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Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej 

Komisji Grantowej powołanej przy ODL.  

Komisja wybierze projekty najlepsze, które planują ciekawe działania wynikające z jasno 
zdefiniowanych potrzeb, angażują swoje otoczenie, jak również w najwyższym stopniu wpisują się w 
założenia i cel konkursu (części I Regulaminu). 

Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez Inicjatywę. 

ODL na wniosek Komisji będzie przedstawiać grupom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania 

projektów.  

ŁĄCZNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOTACJE wynosi: 5 000 zł. W ramach konkursu 

przewidywane jest przyznanie 5 dotacji. 

Kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie projektu, procedury rozliczania oraz praw 
własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Kaczawskim a 
osobami realizującymi projekt (grupa nieformalna). 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez udostępniony formularz wniosku na adres: 
zadzialaj.lokalnie@gmail.com do dnia 23 lutego 2017 r. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

Dodatkowe informacje na temat wniosku i zasad starania się o środki w ramach funduszu grantowego 
„zaDziałaj Lokalnie” można uzyskać u: 

Stowarzyszenie Kaczawskie 
Łukasz Żuber 

tel. 603 335 453 
mail: skrytka24@gmail.com  

Stowarzyszenie Nasze RIO 
Barbara Zwierzyńska-Doskocz 

tel. 605 49 00 46 
mail: kontakt@naszerio.pl  

https://www.facebook.com/BARBARA.ZWIERZYNSKA 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, jednak w sytuacji, gdy w ramach projektu planowana 

jest budowa infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na 

realizację projektu. Na etapie składania wniosku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym pytaniu, a kopię zgody 

właściciela należy przedstawić przy podpisywaniu umowy o współpracy. 


