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REGULAMIN KONKURSU „GRANTY FABRYCZNE - EDYCJA V”  

STOWARZYSZENIA „STREFA SPOTKAŃ” PROWADZĄCEGO  

MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „DMOWSKIEGO 11” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” w Stalowej Woli. Organizator jest równocześnie 

jednostką koordynującą przebieg każdej zwycięskiej inicjatywy. 

2. Organizator zapewnia wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne w czasie realizacji zwycięskich 

projektów inicjatyw lokalnych. 

3. Organizator udostępni grupom inicjatywnym lokal/ pomieszczenie (w ramach możliwości) na potrzeby 

przeprowadzenia projektu/  inicjatywy, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

 osoby fizyczne i grupy nieformalne (liczące, co najmniej trzy osoby – pełnoletnie lub młodzieżowe, w wieku 11-21 lat) 

 fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne 

 kościoły i związki wyznaniowe 

 wspólnoty mieszkaniowe 

deklarujące zamieszkanie/ siedzibę na podobszarze rewitalizowanym – Osiedlu Fabrycznym i/ lub Gminy Stalowa Wola – 

zwane dalej Grupami Inicjatywnymi.  

2. Wnioskodawcy niepełnoletni muszą 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). 

3. Jedna grupa inicjatywna może złożyć tylko jeden projekt inicjatywy lokalnej.  

 

III. CELE KONKURSU 

1. Wspieranie oddolnych inicjatyw aktywnych mieszkańców Osiedla Fabrycznego/ Stalowej Woli.  

2. Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału kreatywnego mieszkańców Osiedla Fabrycznego/ Stalowej Woli 

3. Zwiększenie udziału mieszkańców Osiedla Fabrycznego/ Stalowej Woli w decydowaniu o jakości życia  

i przestrzeni, w której żyją. 

4. Pogłębienie procesu integracji społeczności lokalnej. 

5. Realizacja wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej. 

 

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 

Granty będą przyznawane na projekty/ inicjatywy mające pozytywny wpływ na Osiedle Fabryczne i jego rewitalizację, ze 

szczególnym uwzględnieniem integracji mieszkańców i ich udziału w życiu społecznym osiedla. Działania powinny być 

prowadzone na obszarze rewitalizowanym lub w ścisłym jego sąsiedztwie. 
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Realizowane inicjatywy mogą dotyczyć: 

 

• projektów miękkich, opartych na prowadzeniu warsztatów, szkoleń, podnoszących kreatywność mieszkańców, 

wpływających na wzrost integracji i partycypacji społecznej, 

• działań mieszkańców Osiedla Fabryczne zagospodarowujących niewielkie otwarte przestrzenie obszaru 

rewitalizowanego (np. tereny zielone, podwórka, place zabaw, siłownie plenerowe), w tym prac przygotowawczych, 

porządkujących dany teren, niewielkich prac budowlano – remontowych, malarsko-konserwacyjnych i montażowych dot. 

drobnej architektury miejskiej, zakupu 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., których realizacja wpłynie na aktywizację i integrację lokalnej 

społeczności wokół wspólnego działania i trwale będzie służyć mieszkańcom 

Dodatkowo punktowane w tej edycji konkursu będą: 

1. Działania innowacyjne w stosunku do projektów, realizowanych w poprzednich edycjach konkursu  – 10 pkt. 

2. Działania realizowane w Miejscu Aktywności Lokalnej „Dmowskiego 11” – 5 pkt. 

3. Inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania – 5 pkt. 

4. Inicjatywy, które łączą się / uzupełniają się z innymi projektami, realizowanymi w ramach konkursu na mikrogranty - 

5 pkt. 

 

V. BUDŻET PROJEKTU 

1. Na realizację projektów/ inicjatyw przeznaczona zostaje kwota 5 000 zł. 

2. Kwota jednorazowego grantu może wynosić od 500 zł do 1500 zł. 

3. Środki na realizację projektu/ inicjatywy będą do dyspozycji u Organizatora.  

4. Organizator reguluje zobowiązania Grupy Inicjatywnej na podstawie prawidłowo wystawionych i opisanych faktur 

według wzoru w załączniku do Umowy. 

 

VI. KOSZTY 

W kosztorysie mogą się znaleźć następujące wydatki: 

 koszty osobowe, honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadań projektowych                   

- do poziomu 30% wartości przyznanego grantu (wyklucza się możliwość pobierania wynagrodzeń dla młodzieży                    

w wieku od 11-18 lat) 

 koszty materiałów niezbędnych do realizacji zadania 

 koszty wynajmu i obsługi  niezbędnego sprzętu 

 zakup urządzeń i koszty adaptacji pomieszczeń - do poziomu 30% wartości przyznanego grantu (z zastrzeżeniem, że 

zakupiony sprzęt po zakończeniu realizacji zadania, będzie nadal wykorzystywany na rzecz społeczności lokalnej) 

 nagrody dla beneficjentów w konkursach 

 koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np. druk broszur, folderów, plakatów itp.) 

 koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 koszty związane z wydaniem publikacji 
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W projekcie należy wycenić wkład rzeczowy i/lub osobowy w realizację projektu (praca wolontariuszy, pomoc ekspertów, 

opiekunów, udostępnione materiały, sale, sprzęt itp.) 

VII. HARMONOGRAM KONKURSU 

Lp. Nazwa działania Planowany termin 

rozpoczęcia 

Planowany termin 

zakończenia 

1. Nabór do konkursu 18.01.2019 31.01.2019 

2. Powołanie komisji konkursowej i wyłonienie 

grantobiorców 
1.02.2019 10.02.2019 

3. Podpisanie umów z grantobiorcami i realizacja 

inicjatyw 
11.02.2019 25.03.2019 

4. Przyjmowanie sprawozdań końcowych z 

realizacji zadań 
26.03.2019 31.03.2019 

- terminy podane w harmonogramie konkursu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub potrzeb realizacji projektów 

VIII. PROCEDURA KONKURSOWA 

1. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz wniosku konkursowego dostępny na stronie Organizatora 

www.dmowskiego11.pl, a także do odbioru osobistego w siedzibie Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” pod adresem 

ul. 1 Sierpnia 9 w Stalowej Woli 

2. Wzór formularza stanowi załącznik Nr. 1 do Regulaminu 

3. Wypełniony formularz wniosku konkursowego należy przesłać drogą mailową na adres kontakt@dmowskiego11.pl, 

lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” pod adresem ul. 1 Sierpnia 9 w Stalowej Woli (od 

poniedziałku do piątku/w godz. 7:00-15:00) do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00. 

4. Organizator zapewni Grupom Inicjatywnym wsparcie na etapie wypełniania wniosku konkursowego. 

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji. 

6. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

 

IX. ZASADY WYBORU PROJEKTU/INICJATYW 

1. Wnioski konkursowe w I etapie 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 11 lutego do 25 marca 2019 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 
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 inicjatywa nie dotyczy dofinansowania rocznic, jubileuszy, prywatnych imprez okolicznościowych (urodziny, śluby), 

wydarzeń o charakterze politycznym, religijnym i komercyjnym 

 adresatami działań są mieszkańcy podobszaru rewitalizowanego Osiedla Fabrycznego  

 

2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, wniosek nie będzie kierowany do oceny 

merytorycznej. Tym samym zostanie odrzucony ze względów formalnych.  

 

3. Wnioski konkursowe, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne oraz będą zgodne  

z Regulaminem Konkursu zostaną przekazane powołanej Komisji Konkursowej, która oceni wnioski pod względem 

merytorycznym i dokona wyboru zwycięskich projektów. 

 

4. Komisja konkursowa dokonuje wyboru zwycięskich projektów na podstawie kryteriów merytorycznych: 

 Zaangażowanie mieszkańców i partnerów w działania projektowe. 

 Otwartość na różne grupy społeczne 

 Innowacyjność tematyki, metod i narzędzi realizacji projektu/ inicjatywy 

 Trafność opisu potrzeb grupy, do której adresowane są działania 

 Pozytywne oddziaływanie projektu na społeczność i Osiedle Fabryczne  

 Adekwatność wydatków do planowanych działań i rezultatów 

 

5. W konkursie zwyciężą projekty, które uzyskają największą ilość punktów. 

6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie udostępniony razem  

z wynikami konkursu, zgodnie z Harmonogramem. 

7. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy 

Stowarzyszeniem „Strefa Spotkań”, a wybranymi Grupami Inicjatywnymi.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, tym samym, każdy oferent 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                             

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Wniosków konkursowych nie mogą składać jednostki organizacyjne Gminy Stalowa Wola, pracownicy Organizatora, 

członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Jednostki Gminy mogą wejść w realizację 

grantu jedynie na zasadzie partnerstwa bez wkładu finansowego w realizację mikrograntu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przy czym w razie takiej konieczności 

zobowiązuje się do poinformowania Grup Inicjatywnych o tym zajściu a także zamieści informacje na stronie 

internetowej. 

4. Pytania należy kierować na adres mailowy kontakt@dmowskiego11.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz wniosku konkursowego, 

2. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji projektu/ inicjatywy. 
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