REGULAMIN KONKURSU – „SPLOTY POKOLENIOWE” - konkurs dotacyjny na projekty dot.
działań w zakresie integracji międzypokoleniowej mieszkańców/nek Słupska


Założenia oraz cel konkursu

Konkurs grantowy dla słupskich NGO jest organizowany w celu pobudzenia aktywności
społecznej i wsparcia działań obywatelskich realizowanych przez mieszkańców/ki Słupska w
szczególności realizacji zadań dotyczących integracji międzypokoleniowej mieszkańców i
mieszkanek Słupska. Realizatorem konkursu grantowego jest Centrum Inicjatyw
Obywatelskich z siedzibą w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 19.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 3500 zł.
Organizacja może złożyć do konkursu 1 wniosek.
Dotacje można przeznaczyć na realizację zadań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego
(określonych w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r.) przede wszystkim w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej i
realizacji działań dot. integracji międzypokoleniowej.
Kryterium strategiczne konkursu:
Inicjatywa zakłada działania związane z integracją międzypokoleniową mieszkańców i
mieszkanek Słupska.


Kto może ubiegać się o dotacje?

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określonych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,
poz.1138 z 2015 r., poz. 1255, poz. 1333, poz.1339, poz. 1777) z terenu Miasta Słupska (tzn
organizacja posiada siedzibę i/ lub prowadzi działania na terenie Miasta Słupska).


Jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane z dotacji?

Z otrzymanej dotacji można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku
celów, na przykład:


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



koszty koordynacji i zarządzania projektem (maks. 20% kwoty dotacji na koszty
administracyjne, w tym maks. 10% na koszty rozliczenia projektu),



koszty podróży krajowych,



wynagrodzenia specjalistów, honoraria,



wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,



koszty druku oraz promocji,



zakup elementów wyposażenia i sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.


Z otrzymanej dotacji nie można finansować:
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udzielania pożyczek,



przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,



działań służących celom religijnym i politycznym 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,



tworzenia kapitału żelaznego organizacji,



kosztów ponoszonych za granicą,



kar, grzywien i odsetek karnych,



zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek,



podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,



finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,



prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z
realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji oraz są racjonalnie
skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.


Sposób wyłonienia grantobiorców.



Operator dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:



projekt został złożony w trakcie naboru wniosków, tj. od dnia 26.09.2018 od godz. 12.00
do dnia 26.10.2018 godz. 16.00



projekt został złożony w formie elektronicznej na udostępnionym przez Operatora
formularzu wniosku na stronie www.cio.slupsk.pl i przesłany na adres cio@cio.slupsk.pl
lub w formie papierowej w biurze CIO przy Al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.



Projekt jest złożony przez organizację określoną w pkt. 2 Regulaminu.



Wypełnione są wszystkie obowiązkowe pola w formularzu wniosku.
 harmonogram projektu jest przewidziany na okres maksymalnie między 31.10.2018 r.
a 15 grudnia 2018 r.,



Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera
błędów rachunkowych).



Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 3500 złotych
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Organizacja ma zaplanowany wkład własny niefinansowy w postaci pracy
wolontariackiej, w wysokości minimum 10% wartości
wnioskowanej dotacji.

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do
oceny merytorycznej komisji grantowej powołanej przez Operatora. W skład Komisji
wchodzą eksperci NGO, osoby zajmujące się animacją społeczną oraz przedstawiciele
podmiotów współfinansujących konkurs.
Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu:
a) jasno określony/a problem/potrzeba/pomysł, ważny/a dla społeczności i/lub grupy,
której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;
b) wyczerpujący opis grup adresatów inicjatywy/ projektu
c) dokładny opis atrakcyjnych i adekwatnych do problemu/potrzeb/pomysłu działań
projektowych oraz poprawnie ułożony harmonogram – realność jego realizacji w
przewidzianym czasie.
d) opisane rezultaty projektu – realne, mierzalne, określone ilościowo
2) Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań i
promocja projektu:
a) informacja o sposobie i skali zaangażowania mieszkańców oraz partnerów formalnych
i nieformalnych (np. innych organizacji, samorządu lokalnego, grup nieformalnych,
wolontariuszy/ek),
b) informacja o sposobie promowania projektu (np. plakaty, informacje w lokalnych
mediach, portale społecznościowe, itp.) – jeżeli dotyczy
c) informacja o przewidywanym kontynuowaniu działań projektowych i sposobie ich
kontynuowania
3) Budżet projektu:
a) realność kosztów i ich zasadność
b) poprawna kalkulacja wydatków
c) wykazany wkład własny osobowy (praca wolontariacka) w wysokości co najmniej 10 %
wartości dotacji.
Adresatami projektów muszą być przede wszystkim osoby mieszkające w Słupsku.
 Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie
wnioskowanej przez organizację. Operator na wniosek komisji grantowej będzie
przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania
projektów.


Projekt oceniany jest przez trzech członków komisji, a każdy członek komisji może
przydzielić maks. 24 punkty na podstawie karty oceny.
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Dofinansowanie otrzymają projekty, które otrzymają największą ilość punktów liczonych
jako średnia arytmetyczna z poszczególnych ocen przyznanych przez członków komisji.

Decyzje komisji grantowej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ich
postanowień.
Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie www.cio.slupsk.pl


Umowy z grantobiorcami

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji po podpisaniu umowy o
dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy, którzy otrzymali pozytywną
rekomendację komisji grantowych na prośbę Operatora będą zobowiązani do
przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej
lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania
zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. (Tylko w
przypadku organizacji zarejestrowanych w innych rejestrach niż KRS)


Pula środków na dotacje

Pula środków przeznaczona na minigranty wynosi 14 000 zł.


Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny udostępniony przez
operatora na stronie www.cio.slupsk.pl i przesłanie go na adres e-mail:
cio@cio.slupsk.pl. Termin składania wniosków: od dnia 26.09.2018 od godz. 12.00
do dnia 26.10.2018 godz. 16.00 lub w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie
CIO przy Al. Sienkiewicza 19 w Słupsku (od pn.-pt. w godzinach 9:00-15:00)



Ogłoszenie wyników nastąpi do 31.10.2018.


Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat konkursu grantowego, można uzyskać w biurze Operatora
konkursu:
Centrum Inicjatyw Obywatelskich:
cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk; e-mail:
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