
100 lat Niepodległej. Historia. Ludzie. Przyszłość. 

Zasady konkursu 

 

W tym roku obchodzimy 100 lat odzyskania niepodległości. Fundacja zamierza przyłączyć 

się do ogólnopolskich i lokalnych wydarzeń, 

świętując i uczestnicząc w organizowanych 

wydarzeniach jak realizując własne wydarzenia. W 

ramach własnego Programu „100 lat Niepodległej. 

Historia. Ludzie. Przyszłość” zamierzamy: 
 uczestniczyć (operator Komitetu Organizacyjnego) w 

organizacji I Gali Orderu Rzeki Wisły (Sandomierz, 24 

luty 2018); 

 zorganizować w ramach partnerstwa „Napędzani Wisłą” II 

Wiślany Rejs Niepodległościowy (Sandomierz - Baranów 

Sandomierski - Sandomierz, 11.11.2018 r) 

Program obejmuje również konkurs mikrodotacji dla 

grup nieformalnych i organizacji społecznych, który wesprze finansowo inicjatywy 

obywatelskie związane z obchodami Dnia Niepodległości. Oczekujemy, iż inicjatywy objęte 

dotacjami zaprezentują spojrzenie na historię oczami ludzi, którzy ją kształtowali i których 

dzieło kreuje naszą obecną rzeczywistość. Oczekujemy, że inicjatywy będą bazować na 

lokalnych wydarzeniach historycznych, które powinny być bazą do ciekawej opowieści o 

historii ludzi i społeczności.  

 
1. Idea konkursu 

Czego oczekujemy? Przede wszystkim autentycznych, niekonwencjonalnych działań 

wykorzystujących lokalną historię i historię ludzi zamieszkujących na obszarze 3 powiatów 

(tarnobrzeski, stalowowolski, sandomierski). Cenne w pomysłach na projekty są wszelakie konkluzje 

wynikające z historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. oraz okresem 

dwudziestolecia międzywojennego, które kształtują teraźniejszość i mogą (powinny) wpływać na 

przyszłość.  

 

2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 
 promocja Święta Niepodległości; 

 wsparcie finansowe grup nieformalnych (min. 3 dorosłe osoby) i organizacji społecznych, które chcą 

uczestniczyć w świętowaniu odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918; 

 inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i grupami nieformalnymi; 

 

3. Zasady formalne 
 Inicjatywa obejmuje działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę 

w roku 2018; 

 Miejsce zamieszkania (siedziba) Wnioskodawców oraz miejsce realizacji inicjatywy to powiat tarnobrzeski, 

stalowowolski, sandomierski; 

 Kwota wsparcia o jaką ubiega się grupa / organizacja nie może być większa niż 500 PLN (dotyczy jednego 

realizatora) i 1000 PLN, gdy inicjatywa będzie realizowana przez min. 2 podmioty; 

 Realizacja inicjatywy odbędzie się w okresie 01.03 - 30.11 2018 r.; 

 Działania odbywają się poza szkołą, ośrodkiem kultury, biblioteką, urzędem miasta / gminy; 

 Wniosek o wsparcie finansowe został złożony na formularzu i został wypełniony poprawnie - wszystkie 

pola wniosku zawierają odpowiedzi na pytania; 

 Inicjatywa ma charakter publiczny - jest otwarta, zaś odbiorcami są mieszkańcy w/w powiatów; 

 Wydatki planowane z uzyskanej dotacji są niezbędne do jej realizacji, racjonalnie wyliczone i skalkulowane 

i dotyczącą działań bezpośrednio związanych z inicjatywą. 



4. Ocena merytoryczna obejmie takie elementy inicjatywy jak:  

 

Kryteria strategiczne 
 oparcie inicjatywy na wydarzeniach jakie związane są z odzyskaniem niepodległości w 1918 r i/lub 

związane są z okresem 1918-1939 i miały miejsce na terenie obecnych powiatów tarnobrzeskiego, 

sandomierskiego i stalowowolskiego; 

 dotyczącą ludzi, którzy zamieszkiwali ww. powiaty i odegrali wówczas istotną rolę lub, których udział i 

działalność może być poprzez inicjatywę  przywrócona ku pamięci aktualnie żyjących; 

 realizatorzy inicjatywy wskażą na konkluzje (kontynuacje) związane z wydarzeniami historycznymi w/w 

obszaru na teraźniejszość i /lub przyszłość. 

 

Najlepsze inicjatywy to takie, które opierają się na lokalnym wydarzeniu (Historia), opisując osoby za 

nimi stojące lub w nim uczestniczące (Ludzie) i nadal mają wpływ na aktualne lub przyszłe życie 

ludzi i społeczności (Przyszłość). Stąd nazwa konkursu i Programu: „100 lat Niepodległej. Historia. 

Ludzie. Przyszłość.” 
 

Inne kryteria oceny: 
 Na ile inicjatywa pozwoli (wymaga, zachęca) na uczestnictwo (aktywne, bierne) różnych środowisk, 

społeczności i grup; 

 Zasięg inicjatywy - zarówno bezpośredni wynikający z działań inicjatywy jak i przyszły wpływ (np. 

trwałość, kontynuacja, możliwość powielania czy korzystania z efektów inicjatywy); 

 Ciekawy pomysł na promocję inicjatywy finansowanej w ramach „100 lat Niepodległej. Historia. Ludzie. 

Przyszłość.” jak i samej idei świętowania Dnia Niepodległości; 

 

Preferowane będę te inicjatywy, które: 
 odkrywają nowe „karty” lokalnej historii lub niekonwencjonalnie włączają osoby / środowiska do 

świętowania Dnia Niepodległości; 

 ciekawie opowiadają o historii lub twórczo kształtują patriotyzm; 

 łączą ludzi i organizacje, które działają w różnych województwach (chodzi o woj. świętokrzyskie i 

podkarpackie); 

 bazują na ogólnie rozumianym potencjale, zasobach, historii związanej z Wisłą i Sanem; 

 angażują dodatkowe środki finansowe, rzeczowe, pracy, które wpływają na większy zasięg czy 

oddziaływanie;  

 realizatorzy przyłączyli się do kolacji „NGO dla Niepodległej”. 

 

5. Inne warunki współpracy: 
 Realizatorzy inicjatyw dofinansowanych przez Fundację Fundusz Lokalny SMK będą zobowiązani do 

zamieszczenia informacji o współfinansowaniu działań przez Fundację i innych podmiotów 

współfinansujących Program; 

 Nabór wniosków opisujących inicjatywę dokonywany jest w trybie ciągłym. Wnioski w wersji 

elektronicznej (dokument .doc) należy wysyłać na adres mailowy Fundacji to jest: 

fundacjasmk@gmail.com. Ocena odbywać się będzie min. w terminie do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 

września 2018 roku. Oceniany będzie wniosek dostarczony do Fundacji na min. 7 dni przez ww. terminami. 

Informacja o ocenie zostanie podana w ciągu 7 dni od ww. podanych terminów. 

 Obowiązuje następująca kolejność rozpatrywania wniosków: (a) wnioski z gmin i powiatów 

współfinansujących konkurs (b) pozostałe wnioski. Fundacja zapewnia, iż w terminie do 30 września 

zostanie zagwarantowana kwota min. 2500 PLN dla wniosków z gmin / powiatów, które nie włączyły się w 

realizację konkursu. 

 Środki dotacji zostaną przekazane w ciągu 7 dni od daty dostarczenia 2 egz. podpisanej umowy do biura 

Fundacji wraz z podpisanym wnioskiem. 

 Z realizacji inicjatywy realizatorzy będą zobowiązani złożyć sprawozdanie w terminie do 30 grudnia 2018 r. 

Przyłącz się i świętuj z nami. 

Stanisław Baska 

Prezes Zarządu FFL SMK 

SMK. PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA. 
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