
 

REGULAMIN KONKURSU DOTACYJNEGO  

„AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA” 

OWES SZCZECIN - EDYCJA 2020-2021 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs dotacyjny jest częścią programu AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA stworzonego w projekcie 
„SZOWES - OWES w regionie szczecińskim” (dalej OWES) współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Konkurs prowadzony jest w regionie szczecińskim tj. na obszarze działania OWES, obejmującym 
powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście. 

 
§ 2 

Cel konkursu 
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności społecznej poprzez: 

a) wzrost liczby inicjatyw oddolnych podejmowanych na terenie powiatów: goleniowskiego, 
gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, M. Szczecin i M. Świnoujście;  

b) wzrost liczby obywateli angażujących się w inicjatywy lokalne i aktywność z obszaru ekonomii 
społecznej. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. O mikrogrant w ramach konkursu dotacyjnego mogą starać się grupy lokalnych liderów – 
uczestników ALL edycji 2020-2021, którzy to zakończyli zaplanowany dla danej grupy cykl spotkań 
(zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych grup opublikowanym na www.aktywneowes.pl ). 

2. Po zakończeniu cyklu spotkań, o którym mowa w § 3 pkt. 1, na www.aktywneowes.pl  
opublikowany zostanie harmonogram konkursu na mikrogrant dla każdej grupy. 

3. Wnioskodawcami w konkursie dotacyjnym są grupy nieformalne złożone z trzech pełnoletnich 
mieszkańców powiatów wskazanych w § 1 pkt. 2, tym minimum 1 uczestnik ALL edycji 2020-2021. 

4. Każdej grupie nieformalnej musi przewodzić Lider, który uczestniczył w ALL edycji 2020-2021.  
5. Jeden Lider może przewodzić wyłącznie jednej grupie nieformalnej w konkursie dotacyjnym ALL 

edycji 2020-2021.  
6. Dofinansowanie w ramach konkursu w postaci mikrograntu dotacyjnego uzyskają inicjatywy 

aktywizujące społeczność lokalną, których zakres merytoryczny mieści się w katalogu sfer pożytku 
publicznego ujętych w art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 

7. Inicjatywa musi mieć charakter niekomercyjny – wnioskodawcy nie mogą pobierać opłat z tytułu 
uczestnictwa w inicjatywie sfinansowanej z mikrograntu. 

8. Maksymalna wartość dotacji, o jaką można wnioskować to 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 
złotych).   

9. W ramach jednej grupy lokalnych liderów, o których mowa w § 3 pkt. 1 zostanie przyznany 1 
mikrogrant dla najlepszej inicjatywy.  
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10. Podmiotem udzielającym dotacji jest Aktywa Plus Emilia Kowalska w ramach projektu „SZOWES - 

OWES w regionie szczecińskim”, z którym to zostanie podpisana umowa na mikrogrant. 
11. Projekty na mikrogrant muszą być realizowane na terenie powiatów wymienionych w § 1 pkt. 2 

niniejszego Regulaminu w okresie maksymalnie 2 miesięcy. 
12. Dopuszczalne terminy realizacji inicjatyw grup będą publikowane wraz z harmonogramem 

konkursu dla poszczególnych grup, o którym mowa w § 3 pkt. 2, przy czym termin rozpoczęcia 
zaplanowanej inicjatywy nie może być wcześniejszy niż 1 miesiąc po terminie zakończenia naboru 
wniosków w ramach danej grupy. 

 
§ 4 

Termin i zasady składania wniosków 
1. Termin ogłoszenia konkursu o mikrogrant wraz z harmonogramem dla każdej z grup będzie 

publikowany zgodnie z zapisami § 3 pkt. 2 regulaminu. 
2. Wnioskodawcy opisują projekt na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  
3. Wnioskodawcy odpowiadają za prawidłowe wypełnienie wniosku, przy czym przed jego złożeniem 

możliwe są konsultacje z pracownikami OWES – wyłącznie w zakresie formalnym. 
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.  
5. Wniosek należy wypełnić na komputerze, zapisać go w formacie „.pdf” i przesłać na adres 

kontakt@aktywneowes.pl wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek konkursowy ALL-nazwa 
grupy ALL (np. Szczecin)”. 

6. Wniosek należy wysłać z adresu e-mail Lidera grupy nieformalnej wskazanego w formularzu 
wniosku. 

7. Zgłoszenia, które wpłyną na adres e-mail: kontakt@aktywneowes.pl po wskazanym w 
harmonogramie konkursu terminie, wysłane na inny niż wskazany adres e-mail lub niezapisane w 
formacie .pdf nie będą rozpatrywane.  

8. W terminie do 2 dni roboczych od przesłania wniosku, na adres z którego przesłano wniosek 
zostanie przesłana wiadomość zwrotna z numerem rejestracyjnym wniosku. W przypadku nie 
otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować 
się z OWES drogą e-mailową na adres: kontakt@aktywneowes.pl. 

 
§ 5 

Wybór projektów do dofinansowania 
1. W celu oceny zgłoszonych wniosków konkursowych Organizatorzy powołają dwuosobową 

Komisję Konkursową,  a po zakończeniu jej prac sporządzony zostanie protokół. Komisja dokona 
oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.  

2. Kryteria formalne i kryteria merytoryczne zostaną ocenione przez Członków Komisji Konkursowej 
w oparciu o Kartę oceny formularza wniosku do konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnego Lidera  
OWES Szczecin – edycja 2020-2021 (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

3. Negatywna ocena formalna powoduje odrzucenie wniosku bez możliwości odwołania. 
4. Maksymalnie wniosek może otrzymać 30 punktów w kryteriach merytorycznych. Ocena końcowa 

wniosku konkursowego stanowi średnią z ocen 2 Członków Komisji Konkursowej oceniających 
wniosek. 

5. Wszystkie wnioski ocenione w kryteriach merytorycznych umieszczone zostaną na liście 
rankingowej według malejącej liczby punktów. Aby uzyskać dotację wniosek musi otrzymać 
minimum 20 punktów w kryterium merytorycznym.  
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6. Wnioski ocenione pozytywnie w kryteriach merytorycznych, które otrzymały minimum 20 

punktów, będą mogły otrzymać 5 dodatkowych punktów w kryterium strategicznym za 
zaplanowanie zaangażowania wolontariuszy na min. 20 godzin w projekcie. 

7. Dotację otrzyma 1 wniosek w każdej grupie uczestników ALL, który otrzyma największa liczbę 
punktów. 

8. Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od oceny w kryteriach merytorycznych. 
9. Przyznana kwota mikrograntu może różnić się od wnioskowanej w przypadku uznania przez 

Członków Komisji, że zadanie można wykonać mniejszym kosztem. 
10. Lista rankingowa przesłanych wniosków wraz z podaniem zwycięzców zaprezentowana będzie z 

podaniem numerów identyfikacyjnych wniosków (zgodnie z § 4 pkt. 7 Regulaminu) na stronie 
internetowej www.aktywneowes.pl.  

11. W przypadku uzyskania mikrograntu złożony wniosek konkursowy jest równoznaczny z deklaracją 
członków grupy nieformalnej do realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym wnioskiem, z 
zastrzeżeniem § 5 pkt. 9 Regulaminu. 

12. Zwycięskie grupy nieformalne, przed realizacją inicjatywy zobowiązane będą do zawarcia z 
organizatorami konkursu umowy o dotację.  

 
§ 6 

Warunki realizacji projektu 
1. Otrzymane mikrogranty muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację lokalnych inicjatyw, 

które były przedmiotem konkursu i działań zatwierdzonych przez Komisję Konkursową i zgodnie z 
opisanymi założeniami (m.in. termin realizacji, miejsce, grupa docelowa, działania, wydatki). 

2. Przyznanie mikrograntu oznacza pokrycie lub zwrot kosztów poniesionych przez grupy 
nieformalne podczas realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego we wniosku konkursowym i 
zatwierdzone przez Komisję Konkursową - w oparciu o przesłane dokumenty, o których mowa w 
§ 6 pkt. 3. 

3. Wszelkie koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane prawidłowym 
dokumentem księgowym (np. faktura, rachunek) wystawionym na wskazany podmiot. W 
przypadku nie przedstawienia  dokumentu księgowego koszty w nim ujęte nie będą opłacone lub 
zrefundowane, a tym samym zostaną uznane za niekwalifikowalne. 

4. Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki: 
a) niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, 
b) racjonalne i efektywne,  
c) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia,  
d) udokumentowane dokumentem księgowym,  
e) zostały przewidziane w budżecie przedsięwzięcia,  
f) zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Przykładowe rodzaje wydatków kwalifikowalnych to: materiały na warsztaty dla uczestników, 
wynajem sali, poczęstunek, wynajem sprzętu/nagłośnienia, wynagrodzenia specjalistów, nagrody 
dla uczestników o wartości nie przekraczającej 50 zł/szt, koszty druku, materiały promocyjne,. 

5. Wydatki, które nie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach konkursu: 
a) poniesione przed lub po terminie realizacji przedsięwzięcia, 
b) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 

realizacją przedsięwzięcia, 
c) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 
d) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu, 



 
e) nagrody dla uczestników projektu o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 50 zł/szt, 
f) związane z kultem religijnym bądź celami politycznymi. 

6. Wszelkie zmiany Umowy, w szczególności zmiany harmonogramu i zmiany w budżecie wymagają 
pisemnej zgody Organizatora. 

7. Grupa nieformalna jest zobowiązana do stosowania wszelkich wytycznych wydawanych przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia w odniesieniu do zagrożenia 
zakażeniem COVID-19, a także wszelkich innych przepisów związanych z podejmowaną przez 
siebie inicjatywą. 

8. Po zakończeniu realizacji zadania, grupa przygotowuje sprawozdanie, do którego dołącza 
dokumentację fotograficzną i listy obecności (jeśli dotyczy). Sprawozdanie winno być złożone w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu na obowiązującym formularzu (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu).  

9. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektów, w szczególności publikacje, 
plakaty, materiały, listy obecności, itp., powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem: 
„Mikrogrant sfinansowany w ramach Akademii Lokalnego Lidera OWES Szczecin” oraz zawierać w 
widocznym miejscu logotyp OWES Szczecin i Organizatora. W przypadku braku stosownej 
informacji i logotypu na wytworzonych materiałach koszty poniesione z mikrograntu, związane z 
ich wytworzeniem, mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.  

10. Istnieje możliwość ponoszenia wydatków przez zwycięskie grupy nieformalne przed podpisaniem 
umowy, lecz nie wcześniej niż od daty zaplanowanej we wniosku, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 6 
Regulaminu. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają Organizatorzy pod nr kom: 516 702 312 lub 
e-mail: kontakt@aktywneowes.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzono: 3.11.2020 r. 
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