
Regulamin regrantingu Aktywni Lokalnie

1.  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  (Operator  regrantingu)  realizuje  program  regrantingowy  Aktywni
Lokalnie.  Jego  nadrzędnym  celem  jest  uaktywnienie  Słupszczan  na  poziomie  lokalnym/sąsiedzkim  w
zakresie  ożywiania  najbliższego otoczenia  oraz rozwój  kompetencji  obywatelskich  mieszkańców Miasta
Słupska. Celem regrantingu jest także wsparcie społecznych, oddolnych inicjatyw, w tym także aktywizacja
mieszkańców  i  mieszkanek  Słupska,,  a oczekiwaniem  jest  wzrost  więzi  międzyludzkich,  zwłaszcza
sąsiedzkich.
W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację pomysłów/inicjatyw na sąsiedzkie
działanie nieformalnej grupy mieszkańców i mieszkanek. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł
brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). Projekty muszą być realizowane na rzecz mieszkańców i mieszkanek
Miasta Słupska

2. O dotacje mogą ubiegać się liderzy/ki wraz z grupą twórców inicjatywy, min. 3 osoby. bez wskazanego
przedziału wiekowego. Warunkiem formalnym jest, aby lider grupy był osobą pełnoletnią.

3.  Istnieje  możliwość  zmiany  lidera/ki  za  zgodą  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  w  wyjątkowych
sytuacjach tj. stan zdrowia, wyjazd lidera/ki itp. 

4.  Przyznawanie  dotacji  odbywa  się  w  drodze  konkursu.  Oznacza  to,  że  złożenie  podania  
o dofinansowanie projektu nie jest równoznaczne z przyznaniem środków. 

5.  Dotacje  będą  przyznane  na  projekty  zaplanowane  i  realizowane  przez  nieformalne  grupy,  których
przedstawicielem  jest  wskazany  przez  grupę  pełnoletni  lider/ka.  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  nie
określa szczegółowo rodzaju działań, jednak mają one dotyczyć projektów lokalnych lub sąsiedzkich. 

6. Dotacje przeznaczone będą na projekty, które spełniają wszystkie warunki: 
a) Ukierunkowane są na rozwój grupy lub/i na rzecz lokalnej społeczności, 
b) W całości są przygotowane i zrealizowane przez lidera/kę z grupą,
c) Projekty nie są działalnością o charakterze politycznym lub wyznaniowym,
d) Planowane działania odbywają się między 01.11.2020 r., a 10.12.2020 r. 
e) Projekty są realizowane przez grupy, które realizują zadania na terenie Miasta Słupska

8.  Zgłaszający zobowiązany jest do wskazania czego będzie dotyczył planowany projekt oraz jak będzie
wyglądał.

9.  Szczegółowe  informacje  o  projekcie  Aktywni  Lokalnie  oraz  regulamin  znajdują  się  na  stronie
www.  cio.slupsk  .pl  .

10. Jedna grupa w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację jednego projektu.

11. Formularz wniosku jest dostępny  na stronie:   www.  cio.slupsk  .pl  .  
Wnioski mogą być składane elektronicznie na adres e-mail: cio@cio.slupsk.pl. 
Formularze wniosku do wypełnienia w formie pisemnej dostępne będą w terminie do dnia 27.10.2020 r. w
siedzibie  Centrum Inicjatyw Obywatelskich.  Wypełnione wnioski w formie pisemnej można złożyć w 1
egzemplarzu w dniach od 14.10.2020 r. do 28.10. 2020 r. (decyduje 

data  wpłynięcia  wniosku  –  data  do  godziny  16:00)  na  adres:   Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  ul.
Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk, Godziny pracy:  Poniedziałek – piątek: 8:00–16:00

Formularze wniosku składane w formie elektronicznej  mogą zostać złożone w dniach od 14.10.2020 r. do
28.10.2020 r. do godziny 16.00.

Zadanie pn. „Aktywni Lokalnie” jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.
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Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego całkowite wypełnienie wraz z budżetem. 
Wnioski  można składać osobiście  oraz za  pośrednictwem poczty,  usług kurierskich wysyłając  na adres:
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk z dopiskiem Aktywni Lokalnie.

12. Opisane koszty w trakcie realizacji inicjatywy mogą być modyfikowane wyłącznie za pisemną zgodą
Centrum Inicjatyw Obywatelskich

13. Koordynator/ Osoba do kontaktu: Ada Bartczak tel. 59 840 29 20 
e-mail : ada.bartczak@cio.slupsk.pl
Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
Godziny pracy:  Poniedziałek – piątek: 8:00–16:00

14. Zgłoszenie wniosku do udziału w programie Aktywni Lokalnie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika/uczestniczki/  uczestników  dla  celów  związanych  ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem Programu i danego projektu.

15.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Operator,  który  zobowiązuje  się  do  zastosowania  przy
przetwarzaniu  danych  osobowych  uczestników  Programu  środków  technicznych  i  organizacyjnych
zapewniających ochronę danych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonawczych.

16.  Uczestnik/uczestniczka  projektu  w  ramach  Programu  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych
osobowych oraz ich poprawiania.

18. Zebrane przez Operatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji
Programu.

19.  W Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  ani  członkowie  zarządu  Operatora  i pozostałych
Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.  Przez członków rodziny rozumie się:  wstępnych,  zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

20. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

21. Operator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych we wnioskach. Jednocześnie Operator
nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane przy składaniu wniosku, w konsekwencji wynikające z tego
problemy związane z brakiem komunikacji ze zgłaszającymi.

23. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady realizacji  programu Aktywni Lo-
kalnie
24. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji po-
stanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Opera-
tora.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór wniosku
2. Karta oceny formalnej
3. Karta oceny merytorycznej

Zadanie pn. „Aktywni Lokalnie” jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.



Załącznik nr 1. Wzór wniosku

Aktywni Lokalnie
WNIOSEK NA GRANT DO 5000 ZŁ

składany na aktualnym formularzu wypełnionym komputerowo
I. Dane wnioskodawcy

NAZWA GRUPY: 

DANE LIDERA GRUPY
Imię i nazwisko
Adres
Tel. kontaktowy
Email

DANE CZŁONKÓW GRUPY:
L.p
.

Imię i nazwisko Podpis 

1.

2.
3.
4

OPIEKUN (pełnoletni członek grupy nieformalnej lub inna osoba pełnoletnia spoza grupy) 1

Imię i nazwisko
Adres
Tel. kontaktowy
Email

II. Informacje o projekcie

1. Tytuł inicjatywy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Opis  inicjatywy (w  tym  opis  akcji/wydarzenia i  jego  wpływ  na  grupę  sąsiedzką/

społeczność  lokalną,  cel-  co  grupa  chce  osiągnąć  przez  swoje  działania,  jakie  odniesie

korzyści (rezultaty) oraz w jaki sposób będzie  informować i promować swoją inicjatywę)-

minimum 8 zdań.

..............................................................................................................................................................

.....

Zadanie pn. „Aktywni Lokalnie” jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.



..............................................................................................................................................................

.....

..............................................................................................................................................................

.....

3. Na rzecz ilu osób zostanie zrealizowana inicjatywa? (włączeni odbiorcy) ...............................

4. Okres realizacji  inicjatywy: od........................ ….  do............................

5. Miejsce  realizacji inicjatywy (adres prowadzonych działań):

III. Budżet      Wnioskowana kwota dofinansowania (maks. 5000 zł): ..............................
                                            Kosztorys:

NAZWA WYDATKU (na co chcemy wydać środki) Kwota

1 *np. art. spożywcze, papiernicze, ogrodnicze, akcesoria,

mat. warsztatowe, itp…..

2

3

4

RAZEM:

*pogrupuj planowane kategorie kosztów np. art. spożywcze, art. ogrodnicze (rośliny ozdobne , ziemia, ….), drobne nagrody, 
itp. 

IV. Oświadczenia

Oświadczam, że jako lider/opiekun grupy jestem osobą pełnoletnią1.        

Podpis Lidera/Opiekuna grupy

1Tylko w przypadku gdy grupą zgłaszającą wniosek jest grupa osób niepełnoletnich 
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…………..……………………………………

************

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że wypełnienie i przesłanie formularza na wskazany adres jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych

osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku

76-200 Słupsk, ulica Sienkiewicza 19. Kontakt  z  administratorem  możliwy  jest  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:

cio@cio.slupsk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest realizacja projektu „Aktywni Lokalnie”, w zakresie wyboru projektów, podpisania umowy, późniejszej realizacji

projektu oraz wszelkich czynności w z tym związanych, w tym bieżącego kontaktu. Zakres przetwarzanych danych

osobowych obejmuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz ewentualny późniejszy wizerunek.

Pani/Pana dane nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do

momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: cio@cio.slupsk.pl. Przysługuje

Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania  ich  sprostowania,  ich  usunięcia  lub

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  swoich danych osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną

danych osobowych.

                    ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ z powyższym (wymagane odręczne podpisy członków grupy nieformalnej): 

 

________________________                    ___________________

  PODPIS WNIOSKODAWCY 1                                                     PODPIS WNIOSKODAWCY 2

       

________________________                       ___________________

  PODPIS WNIOSKODAWCY 3                                                    PODPIS WNIOSKODAWCY 4
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       Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej

Aktywni Lokalnie 2020
KARTA OCENY FORMALNEJ NA GRANTY DO 5000 ZŁ

NR  WNIOSKU

TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA GRUPY

KRYTERIUM
OCEN

A
UWAGI

Wniosek został złożony na odpowiednim 
formularzu. 

TAK /
NIE

Wniosek został złożony w terminie.
TAK /
NIE

Wniosek ma wypełnione wszystkie pola. 
TAK /
NIE

Planowane działania odbywają się w terminie 
określonym w Regulaminie. 

TAK /
NIE

Planowane działania wpisują się we wskazane 
Regulaminem obszary wsparcia.

TAK /
NIE

Planowane wydatki są zgodne z określonymi 
w Regulaminie.

TAK /
NIE

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców/ki 
Słupska.

TAK /
NIE

Inicjatywa zakłada realizację działań przez 
mieszkńców/ki Słupska. 

TAK /
NIE

Grupa inicjatywna składa się min. z 3 os, w tym 
Lidera.

TAK /
NIE

Wskazano Opiekuna w przypadku, gdy Lider 
grupy jest niepełnoletni.

TAK /
NIE/
NIE

DOTY
CZY

Inicjtywa ukierunkowana jest na lokalną 
społeczność.

TAK /
NIE

Wnioskowana kwota dofinansowania nie 
przekracza 5000 zł.

TAK /
NIE

Wniosek jest podpisany przez wszystkie wskazane
osoby.

TAK /
NIE

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 
WERYFIKUJĄCEJ

DATA WERYFIKACJI

WYNIK OCENY POZYTYWNY / NEGATYWNY

PODPIS OSOBY WERYFIKUJĄCEJ

Zadanie pn. „Aktywni Lokalnie” jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.



Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej

Aktywni Lokalnie 2020
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ NA GRANT DO 5000 ZŁ.

NUMER WNIOSKU

TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA GRUPY

KRYTERIUM OCENA UWAGI

1. Poszczególne elementy wniosku są spójne.
Wniosek jest czytelny, zrozumiały.

0-1-2 pkt.

2. Cele projektu są spójne z działaniami. 
Cele są realne do osiągnięcia.

0-1-2-3
pkt. 

3. Pomysł jest nieszablonowy,  zakładane 
działania wyróżniają się zaproponowaną 
formułą 
(oryginalność/nowatorstwo/kreatywność).
Zaplanowane działania są spójne i realne.

0-1-2-3
pkt. 

4. Zaplanowane działania odpowiadają na 
potrzeby społeczności do której są skierowane.
Projekt oddziałuje na społeczność lokalną.

0-1-2-3
pkt. 

5. Zaplanowane działania odpowiadają na 
potrzeby grupy wnioskującej. Projekt oddziałuje
na grupę, która złożyła wniosek. 

0-1-2-3
pkt. 

6. Przyjęte w budżecie koszty są adekwatne do 
zaplanowanych działań. Zastosowane stawki są 
racjonalnie skalkulowane.

0-1-2-3
pkt. 

7. Opisany sposób promocji/informacji  jest 
adekwatny do grupy docelowej i planowanych 
działań.

0-1-2-3
pkt.

8. Preferowana  liczba odbiorców inicjatywy 
wynosi min. 6os.

3 pkt.

                            PUNKTACJA  ŁĄCZNIE  
                                                                                              
……/ 23 pkt                         

DATA WYSTAWIENIA OCENY

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ

WYNIK OCENY pozytywna                  /   negatywna

PODPIS OSOBY 
WERYFIKUJĄCEJ

Zadanie pn. „Aktywni Lokalnie” jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.
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