REGULAMIN
Konkursu „Aktywność – moją marką!”
kierowanego do grup młodzieżowych z terenu
powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec
§1
Organizatorzy

•
•

Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk” działając w partnerstwie z Gimnazjum nr 2
im. Stefana Batorego w Biłgoraju realizuje projekt „Aktywność – moją marką!”.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
§2
Założenia ogólne projektu

•
•

•
•
•
•

W ramach Projektu grupy młodzieżowe mają szansę na realizację własnych pasji, rozwój
zainteresowań, prowadzenie działań, które uważają za potrzebne i pożyteczne dla niej i dla
otoczenia. Na ten cel mogą otrzymać środki finansowe (dotacje).
Dotacje będą przyznawane w drodze konkursu będącego elementem projektu „Aktywność moją marką!”, będą przyznane na projekty zmierzające do rozwoju zainteresowań,
aktywizacji, zwiększenia alternatyw spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz na
inicjatywy w zakresie nauki, edukacji, wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania
zdrowego stylu życia bez nałogów, rozwój aktywnych grup młodzieżowych, wolontariatu czy
ekologii.
Dotacje będą przyznane na realizację projektów opracowanych i wdrażanych przez grupy
młodzieżowe.
W ramach konkursu przyznanych zostanie 20 dotacji dla grup młodzieżowych w wysokości
do 1000.00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów młodzieżowych to
20 000,00 zł.
Projekty zgłaszane przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od 15
maja 2013 roku do 15 sierpnia 2013 i nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące.
§3
Kto może ubiegać się o dotacje?

•

O dotacje mogą ubiegać się grupy młodzieżowe, których członkami są minimum 4 osoby
w wieku od 14 do 18 roku życia.
Grupy młodzieżowe, aby ubiegać się o dotacje muszą nawiązać współpracę z dorosłym
opiekunem grupy/nauczycielem, który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań i
podpisywania umów w imieniu grupy.

§4
Jak zgłosić się do konkursu dotacyjnego

•

•

Grupa młodzieżowa, która odbyła szkolenie w ramach Interaktywnych Warsztatów
Obywatelskich ubiegająca się o dotację powinna:
• Przygotować własny projekt, czyli:
• zastanowić się, co dokładnie chce zrobić, jakiego rodzaju działania podjąć i jaki
będzie cel działań;
• zaplanować, co jest jej potrzebne do przeprowadzenia działań i sprawdzić, jaki
jest ich koszt, oraz jakie rzeczy, czy inny rodzaj pomocy może otrzymać za
darmo;
• zaplanować harmonogram działań. Określić, kiedy i w jakiej kolejności
przeprowadzone zostaną poszczególne działania.
• Opisać swoją grupę i projekt na odpowiednim formularzu (wniosek do konkursu):
• wzór wniosku jest załącznikiem do regulaminu, prześle koordynator projektu,
można również otrzymać go w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk”;
Biłgoraj 23-400, ul. 3-go Maja 3, tel. 084 688 01 78
• Złożyć wniosek wraz z oświadczeniem do wniosku aplikacyjnego do siedziby
Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk”, Biłgoraj, ul. 3-go Maja 3 w terminie do 30
kwietnia 2013 roku do godziny 17 osobiście lub listownie oraz wysłać pocztą
elektroniczną na adres e-mail: krzyk.bilgoraj@wp.pl, w tytule prosimy
zamieścić nazwę konkursu „Aktywność – moją marką!”.
Grupa młodzieżowa, która nie wie, w jaki sposób przygotować projekt i wypełnić wniosek do
konkursu może zgłosić się do koordynatora projektu; Biłgoraj, ul. 3-go Maja 3,
tel. 084 688 01 78, 602 265 179, 500 050 133, e-mail: krzyk.bilgoraj@wp.pl, który pomoże
jej przygotować materiały.
§5
Ocena wniosków złożonych przez grupy młodzieżowe

•

•

Wszystkie złożone przez grupy młodzieżowe projekty będą podlegały ocenie formalnej (m.in.
czy wniosek jest wypełniony poprawnie, czy zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania, czy
grupa młodzieżowa liczy odpowiednią liczbę osób w odpowiednim wieku, czy wnioskowana
kwota mieści się w dopuszczalnych granicach itp.):
• Ocenę formalną projektu przeprowadzi koordynator Projektu „Aktywność- moją
marką!”
• Ocenę merytoryczną projektów przeprowadzi niezależna komisja konkursu
dotacyjnego „Aktywność – moją marką!”, powołana przez koordynatora projektu, w
skład, której wejdzie minimum 4 osoby w tym: koordynator projektu, 1 przedstawiciel
partnera Gimnazjum nr. 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju, 2 trenerów;
• Komisja konkursu dotacyjnego „Aktywność - moją marką!” dokona oceny po
zapoznaniu się z wnioskami wszystkich grup młodzieżowych i na podstawie
określonych kryteriów oceny;
• Projekty, które zostaną najwyżej ocenione przez komisję dostaną dofinansowanie ze
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego i przekazanie dotacji

•
•
•
•
•

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego nastąpi do dnia 7 maja 2013 roku.
Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej
www.krzyk.info.pl oraz wywieszone w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk”.
Dotacja będzie przekazana grupie młodzieżowej na podstawie umowy dotacji podpisanej
przez opiekuna grupy i lidera projektu.
W umowie dotacji zawarta zostanie informacja, na co mogą zostać przeznaczone środki z
dotacji. Dokładnie wskazana zostanie grupa młodzieżowa i projekt, na realizację, którego
przyznana została dotacja.
Umowy podpisane zostaną w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
§7
Obowiązki grupy, która otrzymała dotację

•

Grupa młodzieżowa, która otrzymała dotację zobowiązana jest do:
• Udziału w szkoleniu: Inkubator Obywatelskich Inicjatyw
• przystąpienia do realizacji projektu;
• informowania koordynatora projektu o prowadzonych działaniach na jego prośbę;
• zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających ponoszone w ramach
projektu wydatki;
• złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu do
koordynatora projektu w terminie do 15 września 2013 roku.
• informowania o projekcie Aktywność - moją marką! i jego organizatorach we
wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych, wywiadach, na plakatach
itd. zawierających formułkę:
PROGRAM FUNDACJI POMOCY DZIECIOM „KRZYK” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

§8
Dodatkowe informacje o Projekcie

•

W trakcie realizacji Projektu w ramach Inkubatora Obywatelskich Inicjatyw zorganizowane
zostaną warsztaty prowadzone przez trenerów, w których wezmą udział przedstawiciele
nagrodzonych grup młodzieżowych. Warsztaty dotyczyły będą kreowania i realizacji
projektów młodzieżowych oraz współpracy w grupie.
Zapraszamy do udziału w konkursie

Dodatkowe informacje o projekcie „Aktywność - moją marką!” znajdują się na stronach
internetowych:
- www.krzyk.info.pl

Informacji udzielają:
Agnieszka Neuman-Lipińska i Ewa Strzęciwilk, tel. 084 688 01 78, 602 265 179, 500 050 133
e-mail: krzyk,bilgoraj@wp.pl

