REGULAMIN KONKURSU
INICJATYWY PARTNERSKIE 2016
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu „Inicjatywy Partnerskie” jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w
ramach projektu „Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego” dofinansowanego w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020.
Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka,
tel. 504 968 412, warka@stowarzyszeniewarka.pl

2. ODBIORCY
Konkurs jest adresowany do grup senioralnych funkcjonujących na terenie powiatu
grójeckiego.

3. CEL KONKURSU
Celem ogólnym konkursu jest aktywizacja grup senioralnych. Sposobem na tę
aktywizację jest wsparcie grup senioralnych w organizacji spotkań wymiany wiedzy lub
umiejętności, które rozszerzają ofertę działania grupy, stwarzają nowe możliwości
aktywizacji grupy w inny niż dotychczas sposób.
Intencją Organizatora jest by rozwijać i uczynić użytecznym Bank Umiejętności w celu
pobudzania oddolnej aktywności grup senioralnych.

4. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu zgłoszenie planu na wspólne działania pod nazwą „Inicjatywa
Partnerska”, łączące 2 grupy poprzez spotkania, w ramach których grupy uczą się od
siebie.
Sednem Partnerstw będzie spotkanie/a 2 grup, w ramach którego/których następuje
wymiana wiedzy/umiejętności pomiędzy grupami.
Chodzi o takie spotkanie, w ramach którego osoba z jednej grupy (posiadająca
specyficzne umiejętności lub wiedzę, które zostały wpisane do Bazy Umiejętności)
przygotowuje zajęcia dla innej grupy. Przykładem obrazującym może być np. spotkanie

grupy z Warki z grupą z Grójca, gdzie przedstawicielka grupy z Warki prowadzi zajęcia
florystyczne, a następnie podczas rewizyty i przedstawiciel grupy z Grójca prowadzi
wykład na temat zabytków w okolicy. Zajęcia mogą odbyć się w jednym terminie lub na
osobnych spotkaniach.
Zamysłem Organizatora Konkursu jest aby:
 W wyniku realizacji „Inicjatywy Partnerskiej”
o odbyło się przynajmniej jedno szkolenie/warsztat/wykład, który poprowadzi
osoba, biorąca udział w szkoleniu dla Instruktorów w dniach 8-9 września
organizowanym przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A
o seniorzy zyskali nową wiedzę lub umiejętności , które będą mogli wykorzystać
w przyszłości (np. poprzez organizację samodzielną zajęć lub wykorzystanie
inspiracji z wykładu)
o lepiej poznały się te grupy, które dotychczas ze sobą mało współpracowały.
 Chcemy także, aby poprzez pracę nad planowaniem projektu, pisaniem wniosku,
samodzielną realizację i rozliczanie projektu grupy senioralne nabierały
doświadczenia w aplikowaniu o fundusze na lokalne działania.

5. FORMA ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia przyjmowane są w formie wniosku konkursowego. Wzór wniosku stanowi
załącznik 1 do Regulaminu.

6. WSPARCIE FINANSOWE
W ramach konkursu można zdobyć 1.500 zł na realizację małego projektu – Inicjatywy
Partnerskiej, w formie ufundowania rzeczy/usług (do rozliczenia fakturami).
W ramach wsparcia można będzie sfinansować następujące rodzaje kosztów:
a) zakup materiałów, które zostaną wykorzystane na prowadzonych zajęciach
(istnieje możliwość zakupu drobnych narzędzi, natomiast nie ma możliwości
zakupu sprzętu i trwałego wyposażenia)
b) transport grupy (firma transportowa – dojazd do miejsca funkcjonowania grupy,
nie ma możliwości finansowania wycieczek)
c) poczęstunek (do ok. 15zł/osobę).

Można całą kwotę wydać na zakup materiałów tj. np. nie ma konieczności
uwzględnienia kosztów transportu.
Pula środków na konkurs może wynieść do 7.500zł (5 projektów). Organizator zastrzega
sobie prawo do przyznania dotacji więcej niż 5 projektom w kwocie mniejszej niż 1500zł.
Wysokość dotacji uzależniona będzie od spełnienia warunków konkursu.

7. KRYTERIA KONKURSU
W przyznawaniu dotacji premiowane będą projekty, które zakładają:
 partnerstwo grup, które wcześniej nie współpracowały ze sobą w innych projektach
 przeprowadzenie zajęć przez uczestników szkolenia dla Instruktorów wyróżniających
się umiejętnościami wpisanymi na listę Banku Umiejętności;
 wykorzystanie zasobów własnych grup biorących udział w Inicjatywie i innych z Banku
Rzeczy lub dostępnych w środowisku lokalnym
 wkład pracy oraz planowane korzyści grup
 przygotowanie starannego wniosku tj. przemyślanego, klarownie i wyczerpująco
opisującego planowane działania.
Przyznawanie dotacji oznacza, że Organizator może wybrać jedną z opcji:
 nie przyznać dotacji,
 przyznać w niepełnej wnioskowanej kwocie
 przyznać w pełnej wnioskowanej kwocie.

8. HARMONOGRAM
 do 29 września (czwartek) 2016r .– przyjmowanie wniosków do godz. 15.00
 4 października (wtorek) 2016r. – wyniki konkursu (informacja na
www.stowarzyszeniewarka.pl adres e-mailowy podany w zgłoszeniu lub telefon)
 5 października – 13 listopada 2016r. - realizacja (w tym okresie mogą być wystawione
faktury)
 Do 16 listopada. - rozliczenie wydatków i przyjmowanie sprawozdań (refundacja
kosztów po zaakceptowaniu sprawozdania)
 24 listopada – uroczyste podsumowanie (data może ulec zmianie)

9. FORMA WNIOSKU
Wniosek można złożyć na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego
Regulaminu.
Wniosek można złożyć:
a) wypełniony czytelnie odręcznie i dostarczony do Stowarzyszenia W.A.R.K.A. ul.
Gośniewska 46, Warka lub wysłany skan na adres e-mailowy
warka@stowarzyszeniewarka.pl
b) wypełniony komputerowo i dostarczony na adres e-mailowy
warka@stowarzyszeniewarka.pl

10.

REALIZACJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW

Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie realizacji projektów poprzez
ufundowanie rzeczy lub usług w formie faktur na poniższe dane:
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka
NIP: 797-18-51-483
(tylko poprawnie wystawione faktury, są podstawą do refundacji kosztów)
1. Projekty muszą być zrealizowane do 13 listopada. Oznacza to, że faktury muszą
być wystawione na dane Stowarzyszenia do tego dnia włącznie (nie będą
refundowane koszty po tym terminie).
3. Z realizacji należy przedłożyć maksymalnie do 16 listopada:
a) Faktury (mogą być złożone wcześniej tj. po dokonaniu zakupu)
b) zdjęcia w formie elektronicznej (ok. 20 dobrej jakości zdjęć przedstawiające
zrealizowane działania – np. uczestników i prowadzących w trakcie zajęć,
efekty warsztatów),
c) sprawozdanie w formie relacji tekstowej do prasy (opis co, gdzie i kiedy
zostało zrobione, kto się zaangażował, jak grupa skorzystała na projekcie,
informację jakie wnioski wysnuli liderzy obu grup z Inicjatywy np. jak widzą
możliwość realizacji innych podobnych działań przy wykorzystaniu
dostępnych zasobów).

