Centrum Inicjatyw Lokalnych
Fundacja Inspirator, tel. 501 03 11 82 email: agnieszka@inspirator-polska.pl
Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ INICJATYW ODDOLNYCH z obszaru CIL Szeląg w ramach
projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych „Ogrody Szeląg”

1.

Informacje Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inspirator realizująca projekt Centrum Inicjatyw Lokalnych
„Ogrody Szeląg” dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

2. Celem Konkursu na Realizację Inicjatyw Oddolnych, zwanego dalej Konkursem, jest zwiększenie liczby

inicjatyw oddolnych podejmowanych w odpowiedzi na lokalne potrzeby przez mieszkańców, grupy
nieformalne z wyznaczonym liderem we współpracy z organizatorem konkursu (Fundacją Inspirator) na
obszarze CIL Szeląg.

3. Założeniem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i podejmowanie

wraz z mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie do aktywnego
współtworzenia wydarzeń/ działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym,
sportowym itp.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) Grupy nieformalne, tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych z określonym liderem
grupy, realizujących we współpracy z Organizatorem Konkursu inicjatywę oddolną,
b) Grupy młodzieżowe pod opieką osoby dorosłej (lidera), realizujące we współpracy z Organizatorem
Konkursu inicjatywę oddolną,

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach związanych z naborem wniosków Inicjatyw Oddolnych
oraz ewentualną ich realizacją.

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników, na umieszczanie zdjęć
i filmów zawierających wizerunek zarejestrowany podczas realizacji inicjatywy oddolnej w mediach:
Internecie, prasie, telewizji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie
pokrewnym.

2.
1.
2.

Warunki Konkursu

Wnioski na Realizację Inicjatyw Oddolnych należy składać na formularzu wniosku, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wyznaczone zostają 3 tury składania wniosków Realizację Inicjatyw Oddolnych:
a) od dnia 11.06.2018 (rozpoczęcie przyjmowania wniosków) do dnia 22.06.2018 (zakończenie)
b) od dnia 9.07.2018 (rozpoczęcie przyjmowania wniosków) do dnia 20.07.2018 (zakończenie)
c)

3.

od dnia 6.08.2018 (rozpoczęcie przyjmowania wniosków) do dnia 17.08.2018 (zakończenie)

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu w przypadku
wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel.
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4.

Termin ogłoszenia Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.inspirator-polska.pl
oraz w mediach społecznościowych fb/ogrodszelag

5.

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych wynosi 17 500 zł
brutto. Koszt realizacji pojedynczej inicjatywy oddolnej nie może przekroczyć 3500 zł brutto.

6.

Środki finansowe nie są przekazywane bezpośrednio Uczestnikom. Zakup towarów i usług w ramach
danego wniosku konkursowego dokonuje Organizator Konkursu na podstawie kosztorysu w złożonym
wniosku.

7.

Organizator Konkursu dopuszcza możliwość przyznania środków w kwocie niższej, niż wskazana
w kosztorysie wniosku konkursowego.

8.

W przypadku przyznania niższej kwoty, od wnioskowanej w formularzu, Uczestnik zobowiązany jest
do korekty harmonogramu i kosztorysu wniosku konkursowego. Uczestnik ma 7 dni kalendarzowych od
decyzji Organizatora Konkursu na korektę. Istnieje możliwość rezygnacji z realizacji wniosku
konkursowego. Brak złożonych korekt w terminie 7 dni kalendarzowych uznaje się jako rezygnację
z realizacji wniosku konkursowego przez Uczestnika.

9.

W konkursie Uczestnik może złożyć maksymalnie dwa wnioski na inicjatywę oddolną.

10.

Organizator Konkursu udziela wsparcia merytorycznego i doradztwa Uczestnikom Konkursu. Pomoc
może również obejmować zasoby rzeczowe CIL Ogrody Szeląg, w tym udostępnienie przestrzeni oraz
sprzętu na rzecz realizacji inicjatywy oddolnej.

11.

Działania w ramach zgłoszonych wniosków, aż do odwołania (ogłoszonego na stronie www.inspiratorpolska.pl lub na fb/ogrod szeląg) nie mogą odbywać się w pawilonie znajdującym się na terenie Ogrodu
Szeląg.

12.

Laureaci konkursu zobowiązani są uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu z zarządzania projektami.
Data i termin szkolenia zostanie podany na stronie internetowej www.inspirator-polska.pl lub na
fb/ogród szeląg.

3.

Ocena formalna i merytoryczna

1.

Rozpatrywane będą jedynie te wnioski konkursowe, które spełnią wymagania formalne (realizacja
działań dla mieszkańców Szeląga oraz prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek konkursowy, zgodny
z Regulaminem) zgodnie z kartą oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek konkursowy po spełnieniu kryteriów formalnych, oceniany będzie przez Komisję
Konkursową (minimum 2 osoby) zgodnie z kartą oceny merytorycznej, która stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
a) określenie i uzasadnienie wyboru grupy docelowej,
b) określenie celów inicjatywy oddolnej zgodnych założeniami CIL Ogrody Szeląg
c) przedstawienie spójnego planu działań i kosztorysu,
d) uwzględnienie potrzeb mieszkańców i ich uzasadnienie,
e) skala i przydatność zaproponowanych działań dla społeczności lokalnej,
f) poprawność kalkulacji kosztów.
3.

Wsparcie finansowe i merytoryczne będzie przyznane na realizację danej inicjatywy oddolnej, jeżeli
przejdzie pozytywnie ocenę formalną, a następnie ocena wniosku pod względem merytorycznym będzie
równa lub wyższa 60% możliwych punktów do zdobycia.
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4.

Terminy

1. Wniosek konkursowy należy wypełnić i złożyć:
a) w Ogrodzie Szeląg (kontener gastronomiczny) na ul. Ugory 95, Poznań w wersji wydrukowanej
(1 egzemplarz w zamkniętej i opisanej kopercie), lub
b)

w wersji elektronicznej na adres e-mail: agnieszka@inspirator-polska.pl

w terminach podanych w pkt 2.2

2. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone wnioski konkursowe złożone po upływie terminu określonego
w pkt. 1.

3. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty konkursowej.
4. Wnioskodawcy (osoby do kontaktów wymienione w załączniku 1) zostaną poinformowane o wynikach
konkursu w ciągu 2 dni roboczych od dnia określonego w pkt.3

5. Inicjatywy Oddolne można realizować w terminie od 1 lipca do 30 września 2018.
5.

Sprawozdawczość

1. Po zakończeniu realizacji inicjatywy oddolnej, Uczestnik Konkursu, zobowiązuje się do sporządzenia i
przedłożenia Organizatorowi Konkursu sprawozdania merytorycznego z jego wykonania, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Sprawozdanie w wersji drukowanej powinno zostać przekazane Organizatorowi Konkursu w terminie
15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji inicjatywy oddolnej.
3. Sprawozdanie należy złożyć:
a) w Ogrodzie Szeląg (kontener gastronomiczny) na ul. Ugory 95, Poznań w wersji wydrukowanej
(1 egzemplarz w zamkniętej i opisanej kopercie), lub
b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: agnieszka@inspirator-polska.pl
4. Sprawozdanie powinno zawierać:
a. opis zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich przebieg,
b. liczbę oraz rodzaj odbiorców / adresatów inicjatywy oddolnej,
c. dodatkowe materiały dokumentujące (np. listy obecności, raporty, ulotki, publikacje),
d. jeśli to możliwe należy dołączyć także dokumentację fotograficzną w wersji cyfrowej.

6.
1.

Postanowienia końcowe

Każdy zainteresowany wzięciem udziału w Konkursie ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu
o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w regulaminie. Pytania należy kierować za pomocą poczty
elektronicznej na adres: agnieszka@inspirator-polska.pl w terminie nie przekraczającym 7 dni przed
końcem terminu przyjmowania wniosków.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, wynikających
w szczególności ze zmian przepisów prawa. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły złożonych ofert
w ramach Konkursu przed wprowadzeniem zmian.
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3.

O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków realizacji inicjatyw oddolnych, Organizator
Konkursu poinformuje za pośrednictwem strony internetowej inspirator-polska.pl i na stronie fb/ogród
szeląg
4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania postanowień Regulaminu, Organizator Konkursu
i Uczestnicy będą starali się rozwiązać go polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym
do jego rozstrzygnięcia będzie sąd według właściwości ogólnej.
5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie pod nr telefonu 501 03 11 82.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organizatora konkursu.
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Załącznik nr 1
WNIOSEK KONKURSOWYNA REALIZACJĘ INICJATYWY ODDOLNEJ W RAMACH CIL OGRODY SZELĄG
Przed wypełnieniem wniosku, prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu i kryteriami oceny.

TYTUŁ/NAZWA INICJATYWY:
...................................................................................................................................................................................

WNIOSKODAWCY (min. 3 osoby)
imię i nazwisko:
1.
2.
3.

OSOBY DO KONTAKTU (min. 2 osoby):
Imię i nazwisko

telefon

e-mail (opcjonalnie)

ZAŁOŻENIA INICJATYWY
1. Co, gdzie i kiedy chcecie zrobić?
Jakie są planowane działania?
Kto się czym zajmie?
Czy i jak zakładacie zaangażować w przygotowania i realizację okolicznych mieszkańców?
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2. Dla kogo chcecie to zrobić?
Kto będzie uczestnikiem wydarzeń?
Kto na tym skorzysta?

3. Jaki jest cel Waszych działań?
Dlaczego zamierzacie to zrobić?
Co to da?
Co to zmieni?

4. Ile to będzie kosztować?

KWOTA

OPIS KOSZTÓW
(np.: zakup materiałów plastycznych, kiełbaski dla 30 osób, wynagrodzenie artysty)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dodaj wiersze jeżeli potrzebne
RAZEM:
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Załącznik nr 2

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU NA REALIZACJĘ INICJATYWY ODDOLNEJ W RAMACH CIL
OGRODY SZELĄG

Tytuł/nazwa inicjatywy
Numer oferty
Imię i nazwisko osoby oceniającej ofertę

KRYTERIA FORMALNE
1. Czy została wskazana osoba do kontaktów roboczych?
2. Czy oferta została złożona w terminie (jeśli termin wynika z regulaminu)?
3. Czy oferta została złożona na odpowiednim wniosku oraz czy wypełnione
zostały wszystkie pola?
4. Czy oferta została skierowana do mieszkańców obszaru CIL Ogrody Szeląg?
5. Czy oferta będzie realizowana na terenie obszaru CIL Ogrody Szeląg?
6. Czy kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 3500,00 zł brutto?
ZATWIERDZONY FORMALNIE?

Data i podpis osoby oceniającej ofertę:

TAK

NIE
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKUKONKURSOWEGONA REALIZACJĘ INICJATYWY
ODDOLNEJ W RAMACH CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH OGRODY SZELĄG

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1. Określenie i uzasadnienie wyboru grupy docelowej

2. Określenie celów zadania

3. Przedstawienie spójnego planu działań i kosztorysu

4. Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, uzasadnienie

5. Skala i przydatność zaproponowanych działań dla
społeczności lokalnej

6. Poprawność kalkulacji kosztów

RAZEM

Data i podpis osoby oceniającej ofertę:

ILOŚĆ
PUNKTÓW
(0-5 pkt.)

MIEJSCE NA UWAGI
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Załącznik nr 3
WZÓR SPRAWOZDANIA REALIZACJI INICJATYWY ODDOLNEJ W RAMACH CIL OGRODY SZELĄG

TYTUŁ/NAZWA INICJATYWY:
...................................................................................................................................................................................

WNIOSKODAWCY (min. 3 osoby)
imię i nazwisko:
1.
2.
3.

OSOBY DO KONTAKTU (min. 2 osoby):
Imię i nazwisko

telefon

OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
5. Co, gdzie i kiedy zrobiliście?
Jakie działania przeprowadziliście?
Kto się czym zajmował?
Jak zaangażowaliście w przygotowania i realizację okolicznych mieszkańców?
Jaki był cel Waszych działań i czy udało się Wam go osiągnąć?

e-mail (opcjonalnie)
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6. Dla kogo to zrobiliście?
Kto był uczestnikiem wydarzeń?
Kto na tym skorzystał?

7. Ile to kosztowało

KWOTA

OPIS KOSZTÓW
(np.: zakup materiałów plastycznych, kiełbaski dla 30 osób, wynagrodzenie artysty)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dodaj wiersze jeżeli potrzebne
RAZEM:

