REGULAMIN KONKURSU
INSPIRATOR AKTYWNOŚCI 2021
REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin

określa

zasady

realizacji

konkursu

INSPIRATOR

AKTYWNOŚCI

–

finansowanego w ramach projektu MIKRODOTACJE LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023, realizowanego przez Fundację
Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska,
Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Fundacją Pod Aniołem - zwanymi dalej
Operatorami, stanowiącego część realizacji Programu NOWEFIO na lata 2021–2030 Priorytet 1.
2. Konkurs INSPIRATOR ANKTYWNOŚCI w roku 2021 ogłoszony jest przez Fundację Pod
Aniołem z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Zacisze 1b/4.
3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie realizatorzy projektów finansowanych z
mikrodotacji w roku 2021, których realizacja na dzień ogłoszenia regulaminu już się
zakończyła lub trwa maksymalnie do 30.11.2021 roku.
4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są młode organizacje pozarządowe
oraz grupy nieformalne zgodnie z pkt 3.1, 3.2 oraz 3.3 Regulaminu Konkursu
Grantowego MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023, które podpisały w roku 2021 umowę o
dofinansowanie z jednym z operatorów konkursu dotacyjnego tj. Fundacją Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych KOMES, Fundacją Nauka dla Środowiska, Koszalińską Agencją
Rozwoju Regionalnego SA, Fundacją Pod Aniołem.
5. Głównymi celami Konkursu jest: uhonorowanie najlepszych inicjatyw dofinansowanych
w ramach konkursu na mikrodotacje, realizatorów którzy poprzez swoje działania
realizują cele programu NOWE FIO tj. zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę

samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu
publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie
zachodniopomorskim.

§ 2 Zgłoszenia do Konkursu

1. Zgłoszeń inicjatyw do Konkursu mogą dokonywać we własnym imieniu młode
organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne spełniające warunki opisane w § 1 pkt.
4 niniejszego Regulaminu.
2. W Przypadku grup nieformalnych realizujących inicjatywy z patronem, zgłoszenia
inicjatywy do konkursu może dokonać także Patron.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości samodzielnego zgłaszania
kandydatów

po

otrzymaniu

od

nich

wcześniejszej

zgody

w

formie

ustnej/pisemnej/mailowej.
4. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na Formularzu Zgłoszeniowym (zwanym dalej
Formularzem), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy, które:
a. były/są realizowane przez podmioty uprawnione do udziału w konkursie w roku
2021.
b. zostały

dofinansowane

w

ramach

projektu

MIKRODOTACJE,

LOKALNE

PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023.
c. Były/są realizowane w ramach dwóch ścieżek dotacyjnych: inicjatywy oddolnej lub
projektu na rzecz rozwoju instytucjonalnego wnioskodawcy.
6. Konkurs realizowany jest w ramach poniższych kategorii:
a. PROJEKT ROKU 2021 – kategoria główna
b. PROJEKT ROKU 2021 – SUBREGION SZCZECIŃSKI
c. PROJEKT ROKU 2021 – SUBREGION KOSZALIŃSKI
d. PROJEKT ROKU 2021 –– SUBREGION SZCZECINECKI
e. PROJEKT ROKU 2021 –– SUBREGION STARGARDZKI
7. W ramach rozstrzygnięcia poszczególnych kategorii organizator nagradza zwycięską
inicjatywę oraz 2 pozostałych nominowanych.

8. Jedna organizacja/grupa nieformalna może ubiegać się o nagrodę w kategorii ze
swojego subregionu oraz w kategorii głównej.
9. W przypadku zdobycia tytułu Laureata Konkursu lub wyróżnienia, nagrodzony podmiot/
grupa nieformalna zostanie zaproszona do udziału w Gali Inspirator Aktywności
planowanej na grudzień 2021 roku w Szczecinie.
10. Do Formularza mogą być dołączane posiadane rekomendacje i inne materiały
obrazujące przebieg inicjatywy np.: zdjęcia (maksymalnie 10 szt.), ulotki, plakaty,
wydawnictwa.
11. Formularze można składać w jednej z poniższych form:
a. w

formie

skanu/zdjęcia

wypełnionego

formularza

na

adres:

mikrodotacje@fundacjapodaniolem.pl (w tytule maila: „INSPIRATOR AKTYWNOŚCI
2021”
b. w wersji papierowej (osobiście lub drogą pocztową) w siedzibie Fundacji Pod
Aniołem (70-556 Szczecin, ul. Tkacka 19-22) z dopiskiem na kopercie „INSPIRATOR
AKTYWNOŚCI 2021”
12. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 12.11.2021 r. do 30.11.2021 r.

o

zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Organizatora / data wysłania
formularza on-line.
13. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków w Formularzu
lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. W przypadku nieusunięcia braków we wskazanym
terminie, Formularz pozostaje bez rozpatrzenia.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości samodzielnego zgłaszania
kandydatów

po

otrzymaniu

od

nich

wcześniejszej

zgody

w

formie

ustnej/pisemnej/mailowej.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje na posiedzeniu Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora. Posiedzenie Komisji Konkursowej może mieć formułę stacjonarną,
on-line lub hybrydową, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Operatorów projektu
MIKRODOTACJE,

LOKALNE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

FIO

W

WOJEWÓDZTWIE

ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 tj. po jednym przedstawicielu: Fundacji Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych KOMES, Fundacji Nauka dla Środowiska, Koszalińskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego SA oraz Fundacji Pod Aniołem.
3. Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
4. Za organizację pracy Komisji Konkursowej odpowiedzialny będzie przedstawiciel
Organizatora, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
5. Przewodniczący Komisji Konkursowej dokona oceny formalnej złożonych Formularzy
według kryteriów formalnych i przedstawi jej wynik do akceptacji Komisji Konkursowej.
6. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej inicjatyw, które pomyślnie przejdą
proces weryfikacji formalnej, według kryteriów merytorycznych.
7. Kryteria oceny formalnej oraz kryteria oceny merytorycznej zawarte są w karcie oceny,
której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej inicjatywy równej liczby punktów, Komisja
Konkursowa dokonuje ponownej oceny wybranych inicjatyw. W przypadku dalszej
spójności ocen rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
9. Komisja konkursowa wybiera 1 laureata każdej kategorii oraz 3 wyróżnionych w każdej
kategorii konkursowej.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej
Gali. Gala odbędzie się w Szczecinie w grudniu 2021 roku, będzie także transmitowana
online.
11. Przedstawiciele organizacji/grup nieformalnych będących realizatorami zwycięskich
inicjatywy otrzymają zaproszenie do osobistego udziału w Gali zarówno w ceremonii jak
i części merytorycznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania przez Komisję Konkursową
dodatkowych nagród i wyróżnień.
13. Wyniki Konkursu dostępne będą m.in. na stronie www Organizatorów.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Złożenie Formularza przez podmiot zgłaszający inicjatywę jest równoznaczne z
akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
2. Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własność Organizatora i nie
przewiduje się ich zwrotu.
3. Organizator może wykorzystać uzyskane podczas Konkursu materiały do działań
informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu lub
odstąpienia od realizacji Konkursu bez podania przyczyn.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych, bądź innych nieprawdziwych informacji
zawartych w Formularzach.
6. Administratorem danych osobowych zgłaszających, przetwarzanych w związku z
Konkursem, jest Organizator tj Fundacja Pod Aniołem, ul. Zacisze 1b/4, 73-130
Dobrzany, NIP 8542390935. odbiorcą danych osobowych uczestników będą także
pozostali Operatorzy projektu tj. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES,
Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. i firmy,
którym Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES i pozostali Operatorzy
powierzyli świadczenie usług księgowych, kadrowych, teleinformatycznych i prawnych.
Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000,
1669, z 2019 poz. 730) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach prowadzenia
Konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz zmiany przekazanych danych.

Załącznik nr 1 Regulamin konkursu Inspirator Aktywności 2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU „INSPIRATOR AKTYWNOŚCI 2021”

Dane organizacji/Grupy nieformalnej zgłaszającej inicjatywę:

Nazwa organizacji/Imię i nazwisko przedstawiciela grupy nieformalnej

.....................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon i e-mail kontaktowy:

.....................................................................................................................................................
KATEGORIA KONKURSOWA (proszę zaznaczyć jedną z poniższych kategorii):
 PROJEKT ROKU 2021 – kategoria główna
 PROJEKT ROKU 2021 – subregion szczeciński
 PROJEKT ROKU 2021 – subregion koszaliński
 PROJEKT ROKU 2021 –– subregion szczecinecki
 PROJEKT ROKU 2021 –– subregion stargardzki
PODSTAWOWE informacje o ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ INICJATYWĘ:
Pełna nazwa organizacji
1.

i adres siedziby (lub
pieczęć):

2.

Nr w KRS lub innym
rejestrze:

PODSTAWOWE informacje o Grupie nieformalnej REALIZUJĄCEJ INICJATYWĘ:
Imię i nazwisko
1

przedstawiciela grupy
nieformalnej oraz adres
zamieszkania
Pełna nazwa organizacji

2

i adres siedziby Patrona
grupy nieformalnej (lub
pieczęć)
Nr w KRS lub innym

3

rejestrze Patrona grupy
nieformalnej:

OPIS INICJATYWY ZGŁASZANEJ DO KONKURSU

1.

Nazwa inicjatywy:

2.

Termin realizacji inicjatywy:

3.

Obszar realizacji inicjatywy:
Opis realizowanej inicjatywy:

4.

(najważniejsze informację o realizowanych działaniach, efekty realizacji działań,
osiągniętych celów działania, rezultaty projektu) (maks. 1 800 znaków)

Zaangażowanie w realizację i przebieg inicjatywy wolontariuszy, członków organizacji
5.

oraz mieszkańców (opis działań realizowanych przez wolontariuszy wraz z podaniem ich
liczby i zakresu obowiązków) (maks. 1 800 znaków)

Współpraca przy realizacji inicjatywy z innymi organizacjami, z samorządem
6.

wojewódzkim / lokalnym oraz innymi podmiotami; w przypadku inicjatyw partnerskich
– opis zaangażowania partnerów (jeśli dotyczy):
(maks. 1 800 znaków)

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
1. Oświadczam, że posiadam zgodę odpowiednich władz organizacji realizującej
zgłaszaną inicjatywę na udział w Konkursie Inspirator Aktywności realizowanego w
ramach projektu „MIKRODOTACJE LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”
2. Oświadczam, że wszystkie dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z
prawdą.
3. Oświadczam, że wszyscy partnerzy realizujący zgłaszaną inicjatywę wyrażają zgodę
na jej zgłoszenie do udziału w Konkursie (dotyczy inicjatyw realizowanych w
partnerstwie).
4. Akceptuję warunki Regulaminu Konkursu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
5. Zgadzam się na upowszechnienie i przetwarzanie danych podanych w Formularzu
Zgłoszeniowym w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz jego promocji.

Potwierdzam powyższe oświadczenie:  TAK
Imię i nazwisko osoby
składającej formularz:

 NIE

Telefon kontaktowy*:

E-mail kontaktowy*:

* - telefon oraz e-mail będą wykorzystane do kontaktu w sprawie składania ewentualnych
wyjaśnień lub w innych sytuacjach związanych z przebiegie

Załącznik nr 2 Regulamin konkursu Inspirator Aktywności 2021

WZÓR KART OCENY FORMALNEJ I MERYTORCZYNEJ
OCENA FORMALNA

Inicjatywa realizowana była przez młodą
organizację pozarządową lub grupę
nieformalną

Tak / Nie

Inicjatywa wpisuje się w kategorie
konkursowe zapisane w Regulaminie

Tak / Nie

Zgłoszenie zostało złożone na Formularzu
Zgłoszeniowym

Tak / Nie

Zgłoszenie zostało złożone w wyznaczonym
terminie

Tak / Nie

Zgłoszenie spełnia kryteria formalne

Tak / Nie

………………………………….

Załącznik nr 2 Regulamin konkursu Inspirator Aktywności 2021

WZÓR KART OCENY FORMALNEJ I MERYTORCZYNEJ
OCENA MERYTORYCZNA

KRYTERIUM

ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZEZ
CZŁONKA/CZŁONKINI KOMISJI
KONKURSOWEJ (OD 1 DO 10 PKT)

Jakość realizowanej inicjatywy (ocena
jakości realizowanych działań w ramach
projektu, efekty realizacji działań, poziom
osiągniętych celów działania, rezultaty
projektu w tym trwałość rezultatów)
Zaangażowanie w realizację i przebieg
inicjatywy wolontariuszy, członków
organizacji oraz mieszkańców

Współpraca przy realizacji inicjatywy z
innymi organizacjami lokalnymi oraz innymi
podmiotami otoczenia lokalnego.

………………………………….

