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REGULAMIN KONKURSU INICJATYW SĄSIEDZKICH, 

REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „PLANOWANIE I DZIAŁANIE – INTEGRACJA 

SPOŁECZNO-ZAWODOWA SPOŁECZNOŚCI KIELC”   

 

Konkurs na wsparcie Inicjatyw sąsiedzkich, zwany dalej konkursem, jest realizowany  

w ramach projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności 

Kielc”, przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (partnera projektu), 

w ramach zadania nr 1: Organizowanie społeczności lokalnej. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse 

na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe). Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Kielcach /Miasto Kielce. 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady realizacji konkursu na wsparcie oddolnych inicjatyw sąsiedzkich na 

terenie Miasta Kielce w roku 2020.  

2. Projekt inicjatywy sąsiedzkiej, zgłoszony do konkursu musi:  

• być pomysłem autorskim wnioskodawców, 

• mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty oraz rozsądne 

koszty realizacji, 

• wpisywać się w obszar działań prospołecznych oraz szeroko pojmowanego rozwoju 

społeczności lokalnych,  

• obejmować działaniem większą grupę, niż podmiot składający wniosek, 

• być realizowany na terenie Miasta Kielce. 
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3. Przykładowe działania w ramach inicjatywy sąsiedzkiej: zajęcia dla rodzin, warsztaty 

artystyczne, spotkania sąsiedzkie, aktywizacja mieszkańców. Wymieniony katalog nie jest 

katalogiem zamkniętym.  

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – 

partner w projekcie „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności 

Kielc”. 

2. Organizator zapewnia wsparcie finansowe oraz merytoryczne, zarówno w okresie 

przygotowywania wniosku, jak i w trakcie realizacji zwycięskich projektów oraz dokonywania 

oceny ich realizacji. Wsparcia będą udzielać: organizatorzy społeczności lokalnej, trener-

ekspert ds. animacji społecznej, animator konkursu Inicjatywy sąsiedzkie.  

 

III. CELE KONKURSU 

1. Wspieranie aktywności mieszkańców na terenie objętym Programem Aktywności Lokalnej 

(społeczności: 1 Maja i Hubalczyków, Skibińskiego, Hutnicza, Ściegiennego) poprzez 

dofinansowania inicjatyw sąsiedzkich.  

2. Zachęcenie mieszkańców do współpracy i działań na rzecz swojej społeczności. 

3. Integracja i wzmocnienie więzi oraz relacji międzyludzkich. 

4. Upowszechnianie oddolnych inicjatyw sąsiedzkich.  

 

IV. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY 

1. Wnioski na konkurs mogą składać: 

a) uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej w projekcie „Planowanie i działanie – 

integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”, którzy utworzą grupę inicjatywną,  
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b) grupy sąsiedzkie zainicjowane przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej 

realizowanych w ramach projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-

zawodowa społeczności Kielc”. 

2. Jedna grupa może złożyć dowolną ilość wniosków na inicjatywę sąsiedzką.    

 

V. PROCEDURA KONKURSOWA – SKŁADANIE WNIOSKU 

1. Wzór wniosku konkursowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) jest dostępny na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie: 

www.cal.org.pl zakładka Aktualności oraz w biurach Programu Aktywności Lokalnej: 

a. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. 1 Maja 238,  

b. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Skibińskiego 4, 

c. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Bilcza ul. Kielecka 14.   

2. Scan wypełnionego wniosku (Załącznik nr 1), podpisanego przez lidera grupy, wraz ze 

scanami pełnomocnictw dla lidera grupy (Załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres: 

konkursinicjatyw@gmail.com. 

3. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do złożenia wersji papierowej wniosku w jednym  

z biur Programu Aktywności Lokalnej, siedzibie organizatorów społeczności lokalnej: 

a. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. 1 Maja 238,  

b. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Skibińskiego 4, 

c. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Bilcza ul. Kielecka 14, 

w ciągu 5 dni po ogłoszeniu wyników.  Niezłożenie wniosku jest jednoznaczne z rezygnacją  

z udziału w konkursie.  

 

VI. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Ogłoszenie konkursu: 3 lipiec 2020 roku. 

http://www.cal.org.pl/
mailto:konkursinicjatyw@gmail.com
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2. Nabór wniosków: w trybie ciągłym do wyczerpania środków lub terminu zakończenia 

naboru, o którym mowa w pkt 4. 

3. Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 6 lipca 2020 o godzinie 9.00. 

4. Termin zakończenia naboru wniosków: 5 października 2020 do godziny 15.00. 

Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Termin oceny formalnej: do 5 dni roboczych po terminie złożenia wniosku   

6. Termin oceny merytorycznej: do 10 dni roboczych po terminie złożenia wniosku   

7. Ogłoszenie listy rankingowej wybranych inicjatyw i poinformowanie grup, których wnioski 

zostały zakwalifikowane do realizacji: do 20 dni roboczych po terminie złożenia wniosku 

8. Termin złożenia zwycięskich wniosków w wersji papierowej: maksymalnie do 7 dni 

roboczych od terminu poinformowania o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji.  

9. Termin realizacji inicjatyw: od 20 lipca do 30 listopada 2020 roku.   

10. Termin złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji 

inicjatywy, wg załącznika 6 i 7: 5 dni roboczych od zakończenia realizacji inicjatywy 

sąsiedzkiej, nie później jednak niż do 7 grudnia 2020 roku.  

 

VIII. ZASADY WYBORU INICJATYW – TRYB I KRYTERIA OCENY  

1. Zgłoszone inicjatywy poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Ocena formalna zostanie przeprowadzona przez animatora inicjatyw sąsiedzkich, wg Karty 

oceny formalnej (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

3. Wnioski zostaną ocenione pod względem merytorycznym na podstawie Karty oceny 

merytorycznej (załącznik nr 4 do Regulaminu), indywidualnie przez członków Komisji  

w składzie:  

 animator inicjatyw sąsiedzkich - przewodniczący Komisji,  

  przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 

 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,  
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 2 przedstawicieli partnerstwa lokalnego na rzecz społeczności lokalnych Kielc (innych niż 

wymienieni powyżej) .  

Średnią ocen wylicza przewodniczący komisji i jest to ocena ostateczna. 

4. Wnioski niespełniające minimum punktowego, tj. 20 pkt - będą odrzucane, z zastrzeżeniem, iż 

Wnioskodawcy mogą ponownie złożyć poprawiony wniosek, po uwzględnieniu uwag Komisji  

i w terminie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 i 4. 

4. Protokół rozstrzygnięcia konkursu sporządza przewodniczący Komisji, któremu przysługuje 

prawo wyboru wniosków do realizacji w przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzymają 

taką samą ilość punktów.  

5. Decyzja Komisji i jej przewodniczącego ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom 

odwoławczym. 

 

IX. FINANSOWANIE INICJATYW 

1. W Konkursie zostanie wyłonionych, co najmniej 12 inicjatyw do realizacji.  

2. Kwota dofinansowania w formie mikrograntu: od 500 do 1000 zł na 1 inicjatywę.  

3. Środkami przyznanymi na realizację inicjatywy dysponuje właściwy organizator społeczności 

lokalnej we współpracy z liderem grupy inicjatywnej.  

4. Rozliczenia księgowe wybranych inicjatyw dokonywane będą przez księgowość 

Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

5. Wkład własny nie jest wymagany. 

6. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

•  są niezbędne do realizacji zadania i poniesione przez wnioskodawcę,  

• są efektywne i racjonalne, tj. przedstawione w budżecie po dokonaniu rozeznania cen  

u minimum 2 Wykonawców. Weryfikacja warunku nastąpi podczas oceny merytorycznej 

na podstawie zapisów we wniosku, a także w trakcie realizacji inicjatywy na podstawie 

przedstawionego rozeznania cen i faktury, 
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  zostały poniesione (opłacone) w okresie kwalifikowalności wydatków tj. w okresie realizacji 

inicjatywy,  

• są udokumentowane (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe wystawione na 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 

Warszawa, NIP 525 21 82 397).  

 

7. Środki przyznane na realizację inicjatywy nie mogą być przeznaczone na:  

  zakup przedmiotów/artykułów o wartości jednostkowej wyższej niż 300 zł brutto, 

 wynagrodzenia w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

8. Dofinansowanie nie może zostać wydatkowane wyłącznie na konsumpcję.  

9. W regulaminie konkursu nie został przedstawiony zamknięty katalog dopuszczalnych 

wydatków, stąd wszystkie wydatki spełniające wymagania określone w pkt 6-8 są 

kwalifikowalne. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Realizator inicjatywy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz regulaminu konkursu.  

2. Realizator inicjatywy zobowiązany jest do przestrzegania wymogów sanitarnych i wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia obowiązujących podczas pandemii COVID -19. 

3. W trakcie realizacji inicjatywy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, konieczne jest 

przestrzeganie ciszy nocnej i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz opieki nad 

dziećmi.  

4. Organizując spotkanie w miejscu publicznym, należy m.in. uzyskać zgodę od właściciela 

terenu. 

5. Po zrealizowaniu inicjatywy należy uprzątnąć miejsce, gdzie się ona odbywała.  
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6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz 

wykorzystywanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem 

Konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku konkursowego. 

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę Regulaminu 

Konkursu w całości. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

10. Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Wniosek o mikrogrant  

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej 

Załącznik nr 4 – Karta oceny merytorycznej 

Załącznik nr 5 – Protokół rozstrzygnięcia konkursu inicjatyw sąsiedzkich  

Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z realizacji inicjatywy 

Załącznik nr 7 – Rozliczenie wydatków 

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. W trakcie przygotowywania wniosków na konkurs, uczestnicy konkursu mają możliwość 

korzystania z konsultacji animatora inicjatyw sąsiedzkich – pytania, czy też projekt wniosku 

należy w tym celu przesyłać pod adres: konkursinicjatyw@gmail.com.  

2. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zastrzega możliwość 

wprowadzenia zmian w regulaminie w uzasadnionych przypadkach. 
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