REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO „BON NA AKTYWNOŚĆ” W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ
USŁUG WSPARCIA RODZINY W GMINIE MIEJSKIEJ RUMIA”
Fundacja Dla Was ogłasza nabór na minigranty na wsparcie inicjatyw oddolnych dla osób planujących
przeprowadzić działania w swojej lokalnej społeczności.
Minigranty są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Rozwój
usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie
6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
§1
Cele konkursu
Cel główny konkursu to zwiększenie zaangażowania obywateli w życie społeczne przy pomocy animacji
środowiskowej oraz wolontariatu.
Cele szczegółowe konkursu obejmują:
1. Wykorzystanie elementów podejścia oddolnego, dzięki któremu uczestnicy będą mogli
organizować działania animacyjne w społeczności lokalnej wg własnego pomysłu.
2. Rozwój wolontariatu wśród społeczności lokalnej Gminy Rumia.
3. Integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne działanie.
4. Poprawa samoorganizacji społecznej.
5. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze poprzez działania
zgodne z § 2
Wszystkie wskazane wyżej cele są tożsame z zapisami konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20
prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
§2
Zakres tematyczny inicjatyw
Inicjatywy oddolne muszą mieścić się w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zgodnie z Art. 4. ustęp 1
obejmują zadania w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
§3
Podmioty i grupy uprawnione do aplikowania
1. Grupa nieformalna, spełniająca następujące warunki:
• musi ją tworzyć minimum trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania
w sferze pożytku publicznego;
• nie może posiadać osobowości prawnej;
• członkowie grupy nieformalnej muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
na terenie Gminy Miejskiej Rumia i być osobami pełnoletnimi.
§4
Koszty finansowane w ramach inicjatywy
Z otrzymanego wsparcia można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów,
np.:
•
•
•
•
•

zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i
warsztatów;
wynagrodzenia specjalistów, honoraria;
wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu, itp.;
koszty druku oraz promocji;
zakup wyżywienia, poczęstunku;

•
•

zakup elementów wyposażenia i sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione;
inne uzasadnione merytorycznie wydatki niezbędne do realizacji inicjatywy.

Z otrzymanego wsparcia nie można finansować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udzielania pożyczek,
przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
kosztów ponoszonych za granicą,
kar, grzywien i odsetek karnych,
zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek,
prowadzenia działalności gospodarczej
§5
Aplikowanie o dofinansowanie inicjatywy

1. Wniosek o dofinansowanie inicjatywy powinien zawierać:
• potrzebę oraz cele realizacji inicjatywy;
• wskazanie problemów, które mają być złagodzone dzięki inicjatywie;
• cele, które Wnioskodawca chce zrealizować;
• zakładane rezultaty;
• grupę odbiorców danej inicjatywy;
• wykaz planowanych działań służących osiągnięciu zakładanych celów i rezultatów
(harmonogram);
• budżet inicjatywy, zakładający wszystkie niezbędne wydatki;
• przedstawienie wkładu własnego wniesionego przez grantobiorcę w postaci pracy
wolontariackiej odpowiadającej min. 60% wnioskowanego dofinasowania wraz z kalkulacją
wyceny, przy założeniu, że jedna godzina pracy wolontariackiej wyceniona jest na 30,00 zł.
Wkład wolontariacki nie jest wliczany do wartości inicjatywy oraz dotacji.
2. Do konkursu można złożyć dowolną ilość wniosków.
3. Harmonogram realizacji inicjatywy zakłada realizację w terminie: 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. W
ramach składanej oferty Wnioskodawca nie może przewidywać pobierania opłat od uczestników
działań.
4. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie na jeden grant w wysokości do 1000,00
zł w zależności od pomysłów i potrzeb uczestników.
5. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r. na jeden z dwóch sposobów:
• mailowo poprzez wysłanie wniosku na adres: strefa@dlawas.org .
• papierowo – składając wniosek osobiście w siedzibie Strefy Dla Was (ul. Pomorska 11, 84-230
Rumia).
§6
Ocena wniosków
1. Wnioski zostaną ocenione do dnia 11.07.2022 r.
2. W skład komisji oceniającej będzie wchodzić 5 osób, którzy zostaną oddelegowani do tego zadania
przez Zarząd Fundacji. Komisja składać się będzie z przedstawicieli Operatora (osoby nie

3.

4.

5.

6.
7.

zaangażowane w konsultacje ofert), lokalne autorytety i eksperci, osoby zajmujące się animacją
społeczną oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i przedsiębiorstw.
Ocena wniosku będzie składać się z dwóch etapów:
➢ Ocena formalna – na tym etapie ocenie będą podlegać następujące kryteria:
• wniosek został złożony w trakcie konkursu, tj. Od 08.06.2022 r. do 30.06.2022 r. na jeden
z dwóch sposobów: mailowo lub składając wniosek osobiście w siedzibie Strefy Dla Was
• wniosek jest złożony przez grupę uprawnioną do udziału w konkursie zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w § 3 Regulaminu.
• Harmonogram
na
realizację
inicjatywy
jest
przewidziany
na
okres
01.07.2022 r. - 31.12.2022 r.
• kwota wnioskowanego wsparcia finansowego nie przekracza kwoty 1000,00 zł
• W ramach składanej oferty nie przewiduje się pobierania opłat od uczestników działań.
➢ Oceny merytorycznej – Komisja wybierze te inicjatywy, które będą w najwyższym stopniu
spełniać następujące kryteria:
• Przejrzysty i wyczerpujący opis inicjatywy : nazwa inicjatywy, okres realizacji, opis i cel
inicjatywy
• Jasno określony problem/potrzeba/pomysł, ważny/a dla społeczności i/lub grupy, której
zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
• Wyczerpujący opis grupy do której skierowana jest inicjatywa
• Poprawnie ułożony harmonogram – możliwy do zrealizowania w przewidzianym czasie.
➢ Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań
• Sposób i skala zaangażowania mieszkańców oraz potencjalnych partnerów (np. innych
organizacji, samorządu lokalnego , grup nieformalnych, wolontariuszy.
• Informacja o zapewnieniu trwałości realizowanej inicjatywy.
➢ Budżet projektu :
• Realność kosztów i ich zasadność
• Poprawna kalkulacja wydatków
• Dodatkowo zaangażowane zasoby własne i/lub partnerów
W przypadku niewyczerpania puli dostępnych środków na realizację inicjatyw oddolnych
organizator konkursu planuje zrealizować nabór dodatkowy. Łączna pula przeznaczona na
dofinansowanie projektów w roku 2022 wynosi 15 000 zł. Organizator może postanowić
o uruchomieniu nowego naboru do momenty wyczerpania ogólnej puli środków będącej w
dyspozycji organizatora.
Decyzje Komisji oceniającej wnioski są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ich
postanowień. Komisja może przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie, o którą wnioskował
Wnioskodawca. Przyznana wysokość dofinansowania zostanie przedstawiona przez Komisję
oceniającą wnioski Wnioskodawcom, którzy będą mogli zadecydować o jego przyjęciu lub odmówić
realizacji projektu.
Lista wybranych inicjatyw zostanie ogłoszona na stronie www.dlawas.org do dnia 11.07.2022 r.
Przyznawane dotacje są wydatkowane na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy
Fundacją Dla Was (Operatorem) a grupą nieformalną. Umowa określa w szczególności procedury
wydatkowania i rozliczania, praw własności oraz trwałości.
§6
Realizacja i rozliczenie inicjatywy

1. Realizację inicjatywy oddolnej można rozpocząć od dnia 01.07.2022 r.
2. Realizacja inicjatywy powinna następować zgodnie z dofinansowanym wnioskiem oraz zawartą
umową.
3. Realizator inicjatywy będzie musiał po jej zakończeniu przedstawić dokumenty finansowe
potwierdzające dokonanie zakupów/poniesienie wydatków w ramach inicjatywy, a także opisać

w raporcie, co zostało zrealizowane w ramach uzyskanego grantu. Raport będzie stanowił
załącznik do podpisywanej umowy o mikrodotację.
4. Wszystkie dokumenty finansowe np. faktury, umowy muszą być wystawione na Organizatora tj.
Fundację Dla Was.
5. Wszystkie wydatki ponosi Organizator tj. Fundacja Dla Was
6. Wydatki pokrywane z mikrodotacji są kwalifikowalne, jeżeli są:
• niezbędne do realizacji projektu,
• racjonalne i efektywne,
• zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
• odpowiednio udokumentowane,
• zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
• zostały przewidziane w budżecie projektu,
• poniesione zgodnie z zapisami Regulaminu projektu oraz umowy o udzielenie mikrodotacji.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można otrzymać:
1. W Strefie Dla Was, ul. Pomorska 11, Rumia
2. Pod numerem telefonu 58 500 87 23
3. Kontaktując się mailowo – strefa@dlawas.org

