
                                             
 

  

 

 

 

 
Regulamin  

konkursu na inicjatywy młodzieżowe 

Wygraj w tysiąca 
2020 

„Przestrzeń działania” 
 

     

 §1 
Organizatorzy  

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów 210, 37-450 Zaleszany 
 

§2 
Założenia ogólne konkursu dotacyjnego 

 W ramach Konkursu grupy młodzieżowe otrzymają środki finansowe (dotacje) od organizatora konkursu. 

 Dotacje będą przyznane na projekty zmierzające do rozwoju zainteresowań, aktywizacji, zwiększenia 
alternatyw spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz na inicjatywy w zakresie nauki, edukacji, oświaty, 
wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, wolontariatu, ekologii, inicjatyw on-line.  

 Możliwe jest uzyskanie dotacji na rozwój klubu eMKA (Młodzieżowy Klub Aktywności) lub utworzenie klubu 
w kwocie 1000 PLN lub na inicjatywę młodzieżową realizowaną w ramach akcji Fundacji „Wygraj w tysiąca” 
(max. 1000,00 PLN dotacji)  

 Dotacje będą przyznane na realizację projektów opracowanych i wdrażanych przez grupy młodzieżowe. 

 Projekty zgłoszone przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od dnia podpisania 
umowy do  30 grudnia 2020 roku.  

 Jedna grupa młodzieżowa może zgłosić do konkursu kilka projektów, ale tylko jeden z nich może zostać 
dofinansowany. 

 Konkurs w 2020 r obejmuje gminę Pysznica i jest współfinansowany przez Samorząd Gminy Pysznica. 
 

§ 3 
Kto może ubiegać się o dotacje 

1. O dotacje mogą ubiegać się grupy młodzieżowe, których członkami są minimum 4 osoby w wieku od 12 do 
25 roku życia. 

2. Grupy młodzieżowe, aby ubiegać się o dotacje muszą nawiązać współpracę z instytucją posiadającą 
osobowość prawną (np. organizacją pozarządową, domem kultury, biblioteką, świetlicą, Ochotniczą Strażą 
Pożarną (Patron Grupy) lub osobą fizyczną, która obejmie patronat nad projektem i w imieniu grupy będzie 
mogła podpisać umowę dotacji oraz użyczyć konta bankowego, na które przekazana zostanie dotacja  
 



                                             
 

  

 

(Opiekun Grupy) lub bezpośrednio we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny SMK w przypadku gdy grupa 
nie znajdzie lub nie wyrazi chęci współpracy z lokalną instytucją. 

3. Jedna instytucja oraz osoba fizyczna posiadająca osobowość prawną może zostać patronem maksymalnie 
dwóch projektów młodzieżowych. 

 

§4 
Jak zgłosić się do konkursu dotacyjnego 

1. Grupa młodzieżowa, która chce ubiegać się o dotację powinna: 
a. 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 bezpłatnie; 

• zaplanować harmonogram działań. Określić kiedy i w jakiej kolejności  przeprowadzone zostaną 
poszczególne działania. 

b. Opisać swoją grupę i projekt na odpowiednim formularzu (wniosek do konkursu): 

• pobrać wzór wniosku do konkursu ze strony internetowej www.fundacjasmk.pl lub 
www.mlodzigniewni.eu  

• Złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami pocztą mailową: 
el.tom.karbarz@gmail.com lub fundacjasmk@gmail.com   

• do dnia 20 listopada 2020 r. 
 

§5 
Ocena wniosków  

1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej (m.in. czy wniosek jest wypełniony poprawnie, czy zawiera 
odpowiedzi na wszystkie pytania, czy grupa liczy odpowiednią liczbę osób w odpowiednim wieku, czy 
wnioskowana kwota mieści się w dopuszczalnych granicach itp.): 
a. Ocenę formalną projektu przeprowadzi Komisja Oceniająca powołana przez Zarząd Fundacji Fundusz 

Lokalny SMK. 
b. Członkiem Komisji nie może zostać żadna osoba bezpośrednio związana z grupą młodzieżową, która 

złożyła swój wniosek do konkursu; 
2. Wyłącznie wnioski, które pozytywnie przejdą przez ocenę formalną poddane zostaną ocenie merytorycznej: 

a. Komisja dokona oceny po zapoznaniu się z wnioskami min. 2 grup młodzieżowych i na podstawie 
określonych kryteriów oceny; 

b. Każdemu wnioskowi Komisja przypisze odpowiednią liczbę punktów, a następnie stworzy ranking 
projektów. Projekty z każdej gminy, które zostaną najwyżej ocenione przez komisję otrzymają 
dofinansowanie z programu. 

3. Kryteria oceny merytorycznej projektów: 
a. Przydatność projektu dla grupy (co zyska dana grupa dzięki realizacji projektu?) – maksymalnie 15 

punktów; 
b. Na ile projekt może zaangażować pozostałą młodzież nie będącą grupą inicjatywną – maksymalnie 15 

punktów;  
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c. Oryginalność i innowacyjność projektu w środowisku lokalnym (czy projekt wnosi coś nowego do danej 

społeczności młodzieżowej, jest np. propozycją nowych form aktywności młodzieży w porównaniu do 
aktualnych form i/lub na ile projekt nie powiela działań realizowanych w latach poprzednich) – 
maksymalnie 10 punktów; 

d. Spójność i logiczność proponowanych działań (czy wszystkie proponowane działania są uzasadnione i 
tworzą jedną całość) – maksymalnie 10 punktów; 

e. Klarowność budżetu (czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami i uzasadnione w 
projekcie?) – maksymalnie 10 punktów; 

f. Dysponowanie lub przedstawienie planu zebrania min. 10% środków finansowych w stosunku do 
wnioskowanej dotacji – maksymalnie 10 punktów; 

g. Na ile planowane zakupy środków trwałych wynikają z dotychczasowej działalności grupy lub na ile 
gwarantują trwałość działań nowopowstałej grupy - maksymalnie 20 punktów 

4. W przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków mieszczących się w limicie dysponowanych przez 
Organizatora pulą dotacji Komisja ocenia złożony wniosek biorąc pod uwagę kryteria formalne i 
merytoryczne. Wniosek uzyskuje dotację w sytuacji uzyskania m in. 60% max. ilości punktów. 

5. Komisja i organizator zastrzegają sobie prawo do negocjowania z realizatorami wybranych projektów kwoty 
udzielonej dotacji. 

6. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania. 

 
§6 

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego i przekazanie dotacji 
1. Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego nastąpi w terminie do 24 listopada 2020 r. 
2. Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Fundacji Fundusz Lokalny 

SMK www.fundacjasmk.pl oraz zostaną przesłane zainteresowanym osobom i podmiotom; 
3. Dotacja będzie przekazana grupie młodzieżowej na podstawie zaakceptowanego wniosku o dotację.  
4. W przypadku wybrania przez grupę za opiekuna inną organizację społeczną dotacja zostanie przekazania na 

podstawie umowy między Fundacją a wskazanym we wniosku partnerem grupy. W pozostałych 
przypadkach dotacja ma formę zaliczki, na działania podejmowane przez lidera grupy (opiekuna) 
działającego w imieniu Fundacji i grupy konkursowej. 

5. W umowie dotacji zawarta zostanie informacja na co mogą zostać przeznaczone środki  z dotacji (załącznik 
– wniosek o dotację), dokładnie zostanie wskazana zostanie grupa młodzieżowa, opiekun i lider grupy oraz 
zakres współpracy i odpowiedzialności miedzy organizacją, grupa a Fundacją 

6. Umowy zostaną podpisane w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania przez grupę uzgodnionego wniosku i 
umowy dotacji. 

 
 

§7 
Obowiązki grupy, która otrzymała dotację 

1. Grupa młodzieżowa, która otrzymała dotację zobowiązana jest do: 
a. przystąpienia do realizacji projektu; 
b. informowania organizatora o prowadzonych działaniach; 
c. zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających ponoszone w ramach projektu wydatki;  

http://www.fundacjasmk.pl/


                                             
 

  

 

 
 

d. złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu do organizatora   w terminie 

do 14 dni od wydatkowania ostatnich środków, nie później jednak niż do 14 stycznia 2021 r.  
e. przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej wdrażania projektu (podjęte działania, efekty, 

etc.) i zaprezentowaniu jej na spotkaniu podsumowującym lub portalach fundacji i społecznościowych; 
f. informowania o sponsorach zadania i jego organizatorach we wszystkich materiałach informacyjnych, 

wywiadach, na plakatach itd. 
 

§8 
Informacje dodatkowe o Programie 

1. W przypadku korespondencji mailowej lub płatności przelewem nie są wymagane dokumenty drukowane 
podpisywane przez osoby wskazane w dokumencie. 

 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie 
 


