
               
   

Projekt „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO”   

dofinansowano  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Regulamin Konkursu grantowego „100-lecie Niepodległej Polski” 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

I. Idea konkursu 

1. Organizatorem Konkursu grantowego „100-lecie Niepodległej Polski” (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej 

(zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”). Konkurs realizowany jest w ramach projektu 

„GPS III Sektora – Profesjonalna nawigacja w BCO” finansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Realizacja działania ma służyć praktycznemu zdobywaniu doświadczenia w zakresie 

podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. 

 

II. Założenia i cel konkursu 

1. Głównym celem konkursu jest: 

a) propagowanie wiedzy i historii związanej z powstaniem niepodległego Państwa 

Polskiego 

Poprzez: 

b) aktywizacja lokalnej społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego 

c) wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród społeczności 

lokalnej 

d) zachęcenie społeczności lokalnych, w tym dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców do realizacji działań zwiększających poziom ich wiedzy z zakresu 

historii Polski. 

2. Cele, o których mowa powyżej zostaną zrealizowane poprzez dofinansowanie min.8 

projektów społecznych.  

3. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2500 zł.  

4. Organizator może przeznaczyć na realizację grantów max. 20 000 zł.  

Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej alokacji środków, w przypadku 

gdy koszty zawarte we wnioskach nie będą miały uzasadnienia w realizacji danego projektu. 

5. Wkład własny do projektu nie jest wymagany. 

 

§2 

Tryb i zasady składania wniosków 

 

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków 
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1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (zgodnie z art.3 ust.2 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

posiadających siedzibę na terenie powiatu białobrzeskiego oraz  kierujących swoje działania 

do społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego. 

II. Tematyka oraz rodzaj działań, na które można otrzymać dotację 

1. Tematyka projektów musi być związana z obchodami rocznicy 100-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. 

2. Wśród realizowanych działań mogą znaleźć się min.: 

- obchody rocznicowe 

- konkursy wiedzy, plastyczne, itp. 

- przedstawienia teatralne 

- publikacje 

- tworzenie miejsc upamiętniających rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. 

 

3. Dotacje mogą otrzymać działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2018 r 

i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2018 r. (projekt powinien trwać min.1 miesiąc,  

a max. 3 miesiące). 

4. Dodatkowo premiowane punktowo będą projekty realizowane we współpracy  

z instytucjami publicznymi (samorządami, szkołami, bibliotekami, itp.). 

 

III. Koszty kwalifikowalne 

 

W ramach Konkursu finansowane mogą być wyłącznie koszty niezbędne do zrealizowania 

danego Projektu, w tym min.: 

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania (materiały plastyczne, biurowe, 

materiały do przeprowadzenia zajęć, warsztatów, itp.) 

- koszty promocji wydarzenia 

- zakup sprzętu i wyposażenia związanego z prowadzonym Projektem 

- cykliczne bądź jednorazowe imprezy okolicznościowe 

- koordynacja i zarządzanie projektem w kwocie nie przekraczającej 5% budżetu projektu 

 

Koszty będą uznane jako kwalifikowalne, gdy: 

- są bezpośrednio związane z prowadzonym Projektem i są niezbędne do jego realizacji 

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe 

- dokumenty księgowe będą wystawione i opłacone w terminie realizacji projektu 

określonym w umowie z Organizatorem. 

 

IV. Koszty niekwalifikowalne 

 

W ramach Konkursu finansowaniu nie podlegają: 

- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę 
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 

1054 z późn. zm.); 

-  zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 

- zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d 

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); 

- amortyzacja; 

- leasing; 

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; 

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; 

- koszty kar i grzywien; 

- koszty procesów sądowych; 

- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania; 

- zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

- podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie 

o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); 

- koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli umowa nie przewiduje sposobu rozliczenia 

takich kosztów. 

3. Niekwalifikowalne są także: 

- wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji, 

- wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego, 

- wydatki związane z realizacją celów politycznych, 

- wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 

i/lub Realizatora, 

 

V. Termin oraz zasady składania wniosków 

 

1. Warunkiem przystąpienia organizacji do konkursu jest złożenie jednego egzemplarza 

wypełnionego wniosku w wersji papierowej. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie 

Organizatora, Fundacji „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej  

w budynku, przy ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi. 

2. Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia 2018 r., a upływa 21 sierpnia 

2018 r. 

3. Uprawniony podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. 
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§3 

Przebieg konkursu 

 

1. Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia 2018 r. a upływa 21 sierpnia 2018 r., 

zgodnie z §2 pkt. III niniejszego regulaminu.  

2. Złożenie Wniosku do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Wszystkie złożone Wnioski podlegają ocenie formalnej przeprowadzonej  

przez Organizatora. Wnioski, które pomyślnie przejdą ocenę formalną zostaną 

zakwalifikowane do oceny merytorycznej.  

4. Przez spełnienie wymogów formalnych rozumie się; 

- złożenie wniosku w terminie  

- złożenie wniosku przez podmiot uprawniony 

- czytelne wypełnienie wniosku i złożenie go na formularzu zgłoszeniowym  

do tego przeznaczonym 

- poprawny harmonogram projektu (projekt musi być realizowany  

nie wcześniej niż od 1 wrzenia 2018 r i nie później niż do 30 listopada 2018 r., §2, pkt. II). 

- kwota wnioskowanej dotacji nieprzekraczająca 2 500 zł 

- zgodność celów projektu z założeniami Konkursu. 

5. Wnioski, które pomyślnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej. 

Wnioski oceni specjalnie powołana w tym celu Komisja Konkursowa, działająca na 

podstawie Regulaminu „100-lecie Niepodległej Polski” oraz dwaj przedstawiciele Fundacji 

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. 

Członkowie Kapituły zobowiązani są do informowania Organizatora o istnieniu 

jakichkolwiek okoliczności mogących budzić wątpliwości co do ich bezstronności przy 

ocenie danego Wniosku.  

6. Kryteria merytorycznie odpowiadać będą na następujące pytania: 

- czy tematyka Projektu jest zgodna z celami Konkursu (0-5 pkt) 

- czy Grantobiorcy będą mogli poszerzyć swoje wiadomości o historii Polski? (0-5 pkt) 

- czy projekt aktywizuje lokalną społeczność? (0-5 pkt) 

- czy proponowane w Projekcie działania są ciekawe i dostosowane do grupy odbiorców? (0-5 

pkt) 

- czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami i znajdują uzasadnienie w 

budżecie (0-5 pkt) 

- czy Projekt zakłada współpracę z instytucjami publicznymi (samorządami, szkołami, 

bibliotekami, itp.) ? (10 pkt) 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 sierpnia 2018 r. na stronie organizatora: 

www.koalicjadlamlodych.org.pl 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w mniejszej kwocie,  

niż wnioskowana. 

9. Decyzja Organizatora o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie przysługuje 

odwołanie od niej. 
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§4 

Obowiązki Grantobiorcy 

 

Grantobiorca zobowiązany jest do: 

- realizacji projektu zgodnie z harmonogramem określonym we Wniosku 

- promocji projektu w mediach: prasa- minimum jeden artykuł, strony internetowe- 

informacje o bieżących działaniach, realizowanych wydarzeniach, osiągniętych rezultatach 

- prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

- złożenia merytorycznego oraz finansowego sprawozdania w terminie 21 dni od dnia 

zakończenia projektu zgodnie z terminem określonym w umowie z Grantobiorcą 

- umieszczania we wszystkich  materiałach promocyjnych informacji: 

„Projekt jest realizowany w ramach działania „GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w 

BCO” realizowanego przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi 

Białobrzeskiej finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”  

wraz z logotypami Fundacji oraz Programu FIO (do pobrania na stronie Fundacji). 

- szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań Grantobiorcy określa umowa zawarta 

między Organizatorem, a Grantobiorcą. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania Wniosków  

oraz odstąpienia od rozstrzygnięcia Konkursu bez podania przyczyny. Informacje o wszelkich 

zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.koalicjadlamłodych.org.pl   

2. Dodatkowe informacje o Konkursie udzielane są: 

a) w siedzibie Fundacji 

ul. Reymonta 11/6,  

26-800 Białobrzegi 

b) pod numerem telefonu: 

/48/ 613 20 96 

600-408-086 

c) mail’owo:  

beata.koalicja@gmail.com . 
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