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REGULAMIN KONKURSU 
Granty dla grup nieformalnych  

na realizację inicjatyw oddolnych dla lokalnej społeczności 
 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów grup nieformalnych które 

będą realizowane na rzecz społeczności lokalnej  
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Głucha młodzież solidarna w działaniu”  

w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna 
w działaniu. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

3. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Głuchych. 
4. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w regulaminie. 

 
§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie biorą udział wyłącznie osoby, które są uczestnikami projektu „Głucha młodzież 
solidarna w działaniu”, realizowanego przez Polski Związek Głuchych i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla grup nieformalnych, składających się z 5-7 osób plus Lidera.  

3. Członkami grupy nieformalnej jest młodzież w wieku 15-29 lat. Liderem grupy jest opiekun, 
osoba zatrudniona jako Mentor w projekcie, o którym mowa w  § 1 ust. 2 

4. Uczestnicy zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu ,,Aktywność społeczna - formy 
działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów.” 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 3 Zasady konkursu 

1. Projekty konkursowe powinny dotyczyć jednego z tematów wskazanych w Ustawie z dnia 27 
października 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 
poz. 1536) Art. 4 ust. 1 

2. Projekt powinien angażować społeczność lokalną lub być realizowany na jej rzecz. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty opracowane samodzielnie.  

4. Projekty muszą być realizowane przez ich pomysłodawców. Nie można zlecać ich wykonania 
osobom trzecim. 

5. Działania projektowe będą realizowane w okresie od 16.09.2019 r. do 15.12.2019 r. 

6. Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni. 

7. Projekt musi odbywać się w Polsce. 
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§ 4 Zgłoszenie wniosku 
1. Wypełniony i podpisany Wniosek (załącznik nr 1) wraz z Formularzem zgłoszeniowym 

(załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres mlodziwdzialaniu@pzg.org.pl do dnia 
28.06.2019 r. do godz. 15:00, w tytule maila wpisując ,,Oferta na konkurs grantowy w ramach 
projektu Głucha młodzież solidarna w działaniu” 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucić projekt zgłoszony do konkursu po wskazanym 
terminie.  

 
§ 5 Wymogi formalne i kryteria ocen 

1. Kryteria formalne: 
a) złożenie wniosku przez uprawnione osoby 
b) złożenie wniosku w terminie 

2. Kryteria oceny merytorycznej: 
a) Zgodność z obszarami tematycznymi podanymi w punkcie § 3 ust. 1. (0 - 40 pkt.) 
b) Poprawność merytoryczna (0 - 25 pkt.) 
c) Aktywność – zaangażowanie uczestników do działania (0 - 15 pkt.) 
d) Realność ekonomiczna projektowanego działania (0 - 10 pkt.) 
e) Adekwatność do kontekstu lokalnego (0 - 5 pkt.) 
f) Kontynuowanie działań (0 - 5 pkt.) 

3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100 pkt. 
 

§ 6 Komisja konkursowa 
1. Wnioski projektowe ocenia 3 osobowa Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez 

Organizatora. 
2. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz przyzna dofinansowanie 

do wybranych projektów. 
3. Komisja konkursowa może zwrócić projekt do poprawy w przypadku uzyskania 50% punktów. 
4. Projekt należy poprawić w przeciągu 14 dni. 
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego rozdzielenia wysokości dofinansowania 

w stosunku do wnioskowanej kwoty. 
6. Decyzje Komisji nie podlegają odwołaniu. 

 

§ 7 Wysokość dotacji 

1. Wysokość grantu wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
2. Wkład własny nie jest wymagany, jednakże może stanowić 50% wszystkich kosztów. 

 
§ 8 Rodzaje kosztów 

1. Wydatki w ramach dotacji są kwalifikowane, jeżeli są: 

 Niezbędne dla realizacji projektu 

 Racjonalne i efektywne 

 Zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu  

 Udokumentowane 

 Zostały przewidziane w budżecie 
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 Zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
2. Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie 

a) Koszty bezpośrednie – wynikające ze specyfiki projektu 
b) Koszty pośrednie – koszty administrowania projektem. Koszty pośrednie mogą stanowić 

10% kosztów bezpośrednich. 
3. Z otrzymanego grantu można finansować koszty: 

 Zakupu materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów o zajęć i 
warsztatów 

 Wynajmu sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu 

 Druku, usług graficznych 

 Przejazdu 

 Zakupu elementów wyposażenia 

 Zakupu wyżywienia 

 Wynagrodzenia specjalistów, ekspertów, honoraria 

 Zakupu sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione 

 Zakupu nagród 

 Biletów wstępu 

 Opłat pocztowych, telefonicznych,  
4. Z otrzymanego grantu nie można finansować: 

 Udzielania pożyczek 

 Przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane 

 Celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego 

 Zakup środków trwałych i wyposażenia, jeżeli nie jest merytorycznie uzasadniony 

 Bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych 

 Kar, grzywien, odsetek 

 Zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz różnego rodzajów środków 
odurzających 

 Obsługi księgowej 
5. Wszystkie faktury, rachunki pokrywane z dotacji obowiązkowo muszą być wystawione na 

Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, NIP 5260251090 aby mogły być 
uznane za kwalifikowalne. 

6. Wszystkie koszty projektu rozliczane są w kwotach brutto. 
7. Niedopuszczalne jest wykazywanie wynagrodzenia osób wchodzących w skład grupy 

nieformalnej w tym Lidera. 
8. Koszty związane z zarządzaniem projektem zostaną uznane za niekwalifikowalne. 

 

§ 9 Wyniki 

1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r. 
2. Informacja o dofinansowaniu zostanie przesłana na adres e-mail wnioskodawcy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureatach konkursu grantowego w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach 
i w internecie. 
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§ 10 Zasady rozliczania i sprawozdawczość 
1. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu powinno zostać sporządzone przez grupę 

nieformalną w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. 
2. Sprawozdanie zostaje sporządzone według wzoru – załącznik nr 3 
3. Do sprawozdania należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty. 
4. Dokumenty finansowo-księgowe powinny zostać opisane zgodnie ze wzorem wskazanym 

przez Organizatora konkursu. 
5. Sprawozdanie powinno zawierać materiały dokumentujące przebieg projektu, produkty 

powstałe w trakcie projektu, prowadzenie działań promocyjnych. 

§ 11 Umowa grantowa 
1. Umowa grantowa zostaje zawarta pomiędzy przedstawicielem Organizatora konkursu – 

Polskim Związkiem Głuchych a grupą nieformalną, która jest reprezentowana przez Lidera.  
2. Przedmiotem umowy jest opracowanie oraz realizacja inicjatyw oddolnych dla lokalnej 

społeczności poprzez granty dla grup nieformalnych 
3. Umowa określa: 

a) Zasady realizacji projektu,  
b) Dokumentowania działań projektowych,  
c) Zasady działań informacyjnych,  
d) Zasady rozliczania i sprawozdawczości, 
e) Monitoringu i kontroli, 

4. Przekazanie środków odbywa się na zasadach określonych w umowie. 

§ 12 Kontakt 
Dodatkowe informacje na temat realizowanego konkursu można uzyskać u regionalnych 
Asystentów Osób Głuchych. Kontakt dostępny na stronie www.mlodziwdzialaniu.pzg.org.pl  

§13 Prawa autorskie 

1. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie (niewyłącznie) 
majątkowe do produktów realizowanych projektów jak również fotografii i materiału 
filmowego, co upoważnia Organizatora do ich wykorzystania na następujących polach 
eksploatacji: 

a) Utrwalanie, zwielokrotnienie bez względu na technikę i wielkość nakładu, 
b) Rozpowszechnienie, zamieszczenie w internecie, nadawanie drogą przewodową  

i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtworzenie w tym podczas seminariów  
i konferencji 

c) Wykorzystanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych, informacyjnych oraz 
szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych 

d) Prawo do korzystania z materiałów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, korektę, 
redakcję, komplikację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, 
wielkości i treści całości lub ich części, 

2. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste jakim jest wiązanie  
z produktami projektów ich nazwiska.  
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§ 14 Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie wniosku do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu 
2. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-
marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnikiem Konkursu przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane przedstawione przez uczestników 
konkursu. 

4. Dokumentacja projektowa nie będą zawracana wnioskodawcom. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 

 

 

Załączniki nr 1 – Wzór wniosku  

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji projektu 


