
 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU  

INICJATYWA LOKALNA KGW  
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu „Inicjatywa Lokalna KGW” jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach 

projektu „Aktywni w powiecie grójeckim” dofinansowanego ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego i Powiatu Grójeckiego. 

Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka, tel. 

504 671 770, warka@stowarzyszeniewarka.pl 

 

2. ODBIORCY 

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie powiatu 

grójeckiego. Dotyczy to KGW zarejestrowanych w ARiMR oraz tych, które złożyły wniosek o 

rejestrację do dnia złożenia wniosku w niniejszym konkursie (i w momencie przyznania decyzji 

o dofinansowaniu będą już zarejestrowane). 

 

3. CEL KONKURSU 

Celem ogólnym konkursu jest zwiększenie aktywności kół gospodyń wiejskich z powiatu 

grójeckiego poprzez ich promocję, integrację i budowanie trwałych relacji wewnątrz tych 

organizacji i ze społecznością lokalną. 

 

4. PRZEDMIOT KONKURSU 

W konkursie wybrane, a następne wsparte, zostaną Inicjatywy Lokalne KGW, czyli oddolne 

przedsięwzięcia realizowane przez koła gospodyń wiejskich. 

 

5. WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA 

1. Planowane jest dofinansowanie i realizacja małych Inicjatyw Lokalnych przez ok. 8 Kół 

Gospodyń Wiejskich.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji więcej niż 8 projektom w kwocie 

mniejszej niż wnioskowana. Wysokość dotacji uzależniona będzie od spełnienia warunków 

konkursu. Pula środków na konkurs wynosi 24 tys. zł. 

3. Inicjatywa, która zostanie wybrana w konkursie do dofinansowania  może otrzymać wsparcie 

w wysokości do 3000 zł.  

4. Koszty związane z realizacją danej inicjatywy mają wspomagać zaplanowane działania  

i powodować aktywizację.  

5. Nie będą dofinansowywane projekty, które polegają wyłącznie na zakupie rzeczy lub usług, 

które nie angażują do wspólnej pracy, a tworzą tylko bierną ofertą dla osób z niej 

korzystających (np. polegające na zorganizowaniu wyjazd do teatru, zamówieniu kapeli na 

piknik, organizacja kina plenerowego). 
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6. Koszty wyposażenia mogą stanowić część budżetu, jednak muszą być solidnie 

uargumentowane i niezbędne do realizacji projektu. Koszty  wyposażenia nie mogą 

przekroczyć kwoty 1000,00zł.  

 

6. KRYTERIA WYBORU 

Inicjatywa, musi być realizowana na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnej, w której 

funkcjonuje KGW, a także zwiększać integrację jego członków i promować KGW jako aktywne i 

mające pomysł na siebie. 

 

Kryteria merytoryczne konkursu 

Kryterium Liczba 
punkt. 

Diagnoza społeczności i potrzeb: 
– na ile konkretnie (z podaniem nazw i liczb), rzetelnie i wiarygodnie opisano 
społeczność, w której działa KGW, 
- na jakie niedobory w społeczności lub funkcjonowaniu KGW organizacja chce 
zwrócić uwagę. 

20 

Opis celu i działań: 
 - czy cel jednoznacznie wynika z opisanej diagnozy i jest odpowiedzią na określone 
potrzeby i dotyczy dobra wspólnego tej społeczności, 
- czy działania są adekwatne do założonego celu, są z nim zgodne,  
- czy działania opisują konkretne co, kiedy, z kim, dla kogo, w jaki sposób i w jakim 
zakresie będzie zrealizowane (opis pozwala na wyobrażenie sobie jak projekt będzie 
przebiegał i przekonuje, że realizatorzy wnikliwie go zaplanowali) 
- czy harmonogram został jasno określony, uwzględniono w nim główne działania i 
podano konkretne okresy realizacji. 

20 

Promocja: 
- na ile zaplanowano i opisano, w jaki sposób KGW wypromuje swoją działalność przy 
okazji projektu, 
- na ile opisano, w jaki sposób projekt będzie promowany w lokalnej społeczności i 
na terenie powiatu grójeckiego, 
- na ile opisano, w jaki sposób promowani będą organizatorzy i darczyńcy. 

20 

Trwałość działań: 
- na ile zaangażowano członków organizacji, czy zaplanowano podział zadań, czy 
członkowie mają wpływ na realizację, 
- na ile jasno i konkretnie opisano, jak inicjatywa przyczyni się do zwiększenia 
integracji i więzi pomiędzy członkami, 
- na ile inicjatywa przyczyni się do kreowania wizerunku KGW, jako grupy 
przedsiębiorczej i współpracującej z lokalną społecznością,  
- na ile jasno opisano, jak inicjatywa promuje KGW jako aktywne i mające pomysł na 
siebie organizacje, 
- na ile jasno opisano, jakie KGW ma plany, marzenia i co ją będzie wyróżniać. 
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Budżet: 
- na ile wszystkie koszty wynikają jasno z celu projektu, opisu działań i są z nim 
spójne, 
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- na ile  uwzględniono wkład osobowy i rzeczowy, 
- na ile podano konkretne jednostki miary oraz stawki rynkowe, co pozwala na 
weryfikację kosztów, 
- na ile koszty przyczynią się do realizacji ogólnego celu Konkursu i są uzasadnione  
- czy budżet nie zawiera błędów rachunkowych 
- czy w koszty wyposażenia nie przekraczają 1000 zł 

 

W pierwszej kolejności będą przyznawane dofinansowania dla KGW, które wzięły udział w 

szkoleniach dotyczących planowania projektów i pisania wniosków o dotacje organizowanych 

przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach projektu „Aktywni w powiecie grójeckim”. 

 

Przykładem Inicjatywy Lokalnej KGW może być np.: 

1. Wykreowanie lub określenie produktu lokalnego (np. produktu rękodzielniczego, 

zwyczaju, produktu spożywczego, produktu turystycznego, wydarzenia, działania 

artystycznego  itp.) – identyfikującego KGW i jednocześnie związanego z lokalnymi 

tradycjami. 

2. Zorganizowanie się i pokazanie się KGW np. w ramach wiejskiego festynu 

współorganizowanego przez KGW np. przygotowanie i przeprowadzenie pokazu, 

spektaklu oraz stoiska wystawienniczego  dotyczącego KGW. 

3. Zorganizowanie konkursu wiejskiego przez KGW, który integruje mieszkańców wokół 

wspólnych działań poprzez zaangażowanie mieszkańców do zadbania o wizerunek 

posesji przed ogrodzeniem. 

 

Powyższe przykłady nie zamykają katalogu zadań, jakie mogą być realizowane. Pomysły na 

realizację inicjatywy można konsultować ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.: Dorota Lenarczyk, 

dlaneraczyk@stowarzyszeniewarka.pl, 504 671 770 oraz poprzez indywidualne spotkanie w 

miejscu działania KGW lub w siedzibie Stowarzyszenia W.A.R.K.A.   

 

Opis w formularzu powinien być efektem przemyślanego planu. Wniosek powinien być 

wypełniony w każdym polu czytelnie, starannie, wyczerpująco i w sposób niebudzący wątpliwości 

co do planu działań (tak, aby dowolna osoba mogła go zrozumieć) oraz nie zawierać błędów 

rachunkowych. Niespełnienie tych warunków może spowodować odrzucenie wniosku. 

 

 

7. FORMA SKŁADANIA 

W konkursie należy złożyć plan działań w formie wypełnionego formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

Wniosek należy dostarczyć do 31 lipca 2019r.  

- w formie pliku Word wniosek oraz formie pliku Excell budżet do wniosku na adres e-mailowy 

warka@stowarzyszeniewarka.pl 
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oraz 

- podpisany wniosek – w formie scanu na adres warka@stowarzyszeniewarka.pl lub 

dostarczony osobiście do Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

 

8. HARMONOGRAM 

 Do 31 lipca 2019r.– przyjmowanie wniosków 

 Do 20 sierpnia – rozstrzygniecie Konkursu    

 Do 15 listopada 2019r. – realizacja Inicjatywy 

 Do 30 listopada 2019r. - złożenie sprawozdania 

 

9. OBOWIĄZKI REALIZATORA 

Obowiązki organizacji realizującej Inicjatywę Lokalną KGW: 

1. W trakcie realizacji: 

a) Przeprowadzenie Inicjatywy zgodnie z opisanym planem w formularzu (w 

przypadku planowanych zmian należy uzyskać akceptację Stowarzyszenia 

W.A.R.K.A.) 

b) Dokumentowanie projektu przez zdjęcia 

c) Podpisanie umów wolontariatu z min 3 członkami organizacji którzy będą 

zaangażowani w projekt 

d) Informowanie o źródle finansowania „Sfinansowano ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Grójeckiego w ramach projektu 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. pt. Aktywni w powiecie grójeckim” 

e) Dostarczenie dokumentów finansowych w terminie do 5 dni od dnia ich 

wystawienia osobiście do biura Stowarzyszenia lub e-mailem na adres 

dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl 

 

2. Po zrealizowaniu - rozliczenie Inicjatywy do 30 listopada poprzez dostarczenie: 

a) sprawozdania z realizacji Inicjatywy na wzorze stanowiącym załącznik 2 do 

Regulaminu 

b) oryginałów dokumentów finansowych 

c) podpisanych 3 umów i kart wolontariatu pomiędzy Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. a 

członkami/liderami organizacji wraz z kartami wolontariatu – stanowiącymi 

załącznik 3 do Regulaminu 

d) zdjęć w formie elektronicznej (ok. 10 dobrej jakości zdjęć przedstawiające 

zrealizowane działania), 

 

 

10. ROZLICZANIE KOSZTÓW 

Zwycięskie projekty otrzymają dofinansowanie realizacji projektów poprzez ufundowanie 

rzeczy lub usług w formie faktur / rachunków na poniższe dane: 
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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, prosimy o 

zwrócenie uwagi na podawanie poprawnej nazwy organizacji) 

 

W przypadku zlecania usług na podstawie umowy cywilno-prawnej należy skontaktować się 

ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. celem wypełnienia danych do wystawienia umowy 

zlecenie/dzieło. 

 

Projekty muszą być zrealizowane do 15 listopada 2019r. Oznacza to, że faktury muszą być 

wystawione na dane Stowarzyszenia do tego dnia włącznie (nie będą refundowane koszty po 

tym terminie). 

 

Załączniki 

Załącznik 1 – formularz wniosku 

Załącznik 1a – budżet wniosku (plik Excell) 

Załącznik 2 – wzór sprawozdania 

Załącznik 2a – wzór umowy i karty wolontariatu  

 


