REGULAMIN KONKURSU
INICJATYWY PARTNERSKIE
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu „Inicjatywy Partnerskie” jest Stowarzyszenie
W.A.R.K.A. w ramach projektu „Giełda Aktywności Grup Senioralnych”
dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie W.A.R.K.A., ul. Warszawska 45, 05660 Warka, tel. 504 968 412, warka@stowarzyszeniewarka.pl
2. ODBIORCY
Konkurs jest adresowany do grup senioralnych z terenu powiatu grójeckiego.
3. CEL KONKURSU
Celem ogólnym konkursu jest pobudzenie aktywności seniorów, rozwijanie
dialogu pokoleniowego miedzy osobami starszymi zrzeszonymi w grupach
senioralnych poprzez zaplanowanie, a następnie realizacje przez grupy
senioralne małych oddolnych inicjatyw – przedsięwzięć dotyczących twórczego
spędzania czasu i rozwoju psycho-fizycznego osób 55+.
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4. ZAŁOŻENIA INICJATYW PARTNERSKICH
Inicjatywy Partnerskie to przedsięwzięcia wybrane na drodze konkursu,
które skierowane są do grup senioralnych. Aby wziąć udział w konkursie,
grupa będzie miała za zadanie opracować mini projekt i złożyć go na
wymaganym formularzu wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do
regulaminu.
Inicjatywę może zgłosić minimum 2 grupy senioralne. Dopuszczalna jest
realizacja inicjatywy z więcej niż 1 grupą senioralną.
Odbiorcami Inicjatywy Partnerskiej są osoby po 55. roku życia mieszkające
na terenie powiatu grójeckiego. Zakładamy, że w 1 Inicjatywie weźmie
udział ok. 20 osób- po ok. 10 osób z każdej grupy senioralnej.
Realizacja inicjatyw planowana jest w okresie wrzesień- październik 2022r.
Inicjatywy Partnerskie mają za zadanie: angażować i aktywizować seniorów,
wydobywać umiejętności i zasoby członków grupy, budować współpracę
między grupami senioralnymi pod hasłem „Wymieńmy się pomysłami na
działania”.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

6. Temat inicjatywy jest zależny od potrzeb seniorów oraz pomysłowości grup
senioralnych. Może polegać np. na wymianie warsztatów rękodzielniczych,
wspólnej pracy na rzecz dobra seniorów, wspólnej organizacji wydarzenia
kulturalnego dla seniorów.
7. Pomysły na realizację inicjatywy można konsultować ze Stowarzyszeniem
W.A.R.K.A.: Agnieszka Łeszczyńska,
aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl, 504 968 412 oraz w siedzibie
Stowarzyszenia W.A.R.K.A. po wcześniejszym umówieniu.
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8. BUDŻET KONKURSU
Planowane jest pokrycie kosztów realizacji 5 Inicjatyw Partnerskich wysokości
do 1 500 zł na jedną inicjatywę.
Pula środków w konkursie wynosi 7.500 zł.
W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej inicjatyw, kwota wydatków na
jedną inicjatywę może ulec zmniejszeniu, natomiast w przypadku mniejszej
ilości inicjatyw kwota ta może ulec zwiększeniu.
Koszty związane z realizacją danej inicjatywy mają wspomagać zaplanowane
w ramach działania. Przykładowy katalog kosztów inicjatyw:
a. materiały do przygotowania warsztatów, spotkań, wymiany grup
b. osoby prowadzące warsztaty/spotkanie
c. wynajem obsługi muzycznej/fotograficznej na spotkania,
d. zakup produktów do przygotowania poczęstunku na spotkania, które
służą realizacji działań.
Powyższe przykłady nie stanowią zamkniętego katalogu.
Nie będą dofinansowane projekty, które polegają wyłącznie na zakupie
rzeczy lub usług, które nie angażują do wspólnej pracy, a tworzą tylko bierną
ofertę dla osób z niej korzystających.
9. KRYTERIA WYBORU
1. Podstawowym kryterium według, którego oceniane będą wnioski:
a. wspieranie aktywizacji seniorów,
b. wymiana potencjałów między grupami senioralnymi
c. spójności z celami projektu.
2. W przypadku większej liczby zgłoszeń możliwe będzie ocenianie wniosków
z uwzględnieniem:
a. zaangażowania członków grup senioralnych,
b. udziału przedstawiciela/ przedstawicielki grupy w warsztatach ”Sieć
Aktywizacji Seniorów”.
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10. SPOSÓB SKŁADANIA
1. W konkursie należy złożyć plan działań w formie wypełnionego formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wniosek można złożyć do dnia 2 września 2022 r.
3. Zgłoszenia należy przesłać w wymaganym terminie na adres
warka@stowarzyszeniewarka.pl lub złożyć osobiście w biurze
Stowarzyszenia W.A.R.K.A
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11. HARMONOGRAM
2 września 2022 r. - przyjmowanie wniosków
31 sierpnia konsultacje wniosków
10 września 2022 r. - rozstrzygniecie Konkursu
30 października 2022 r. - realizacja Inicjatyw
10 listopada 2022 r. - złożenie sprawozdania

12. OBOWIĄZKI REALIZATORA
Obowiązki grupy realizującej Inicjatywę Partnerską:
1. W trakcie realizacji:
1. Przeprowadzenie Inicjatywy zgodnie z opisanym planem w formularzu
2. Sporządzenie fotorelacji
3. Informowanie o źródle finansowania – „Projekt dofinansowano ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”
2. Po zrealizowaniu - rozliczenie Inicjatywy do 10 listopada poprzez
dostarczenie:
a) sprawozdania z realizacji Inicjatywy z podaną informacją o liczbie
uczestników na wzorze stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu
b) dokumentów finansowych do refundacji
c) zdjęć w formie elektronicznej (ok. 10 dobrej jakości zdjęć
przedstawiających zrealizowane działania).
13. ROZLICZANIE KOSZTÓW
1. Wybrane w konkursie inicjatywy otrzymają wsparcie realizacji projektów
poprzez ufundowanie rzeczy lub usług w formie faktur / rachunków na
poniższe dane:
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
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Ul. Warszawska 45, 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 i
adresu (który uległ zmianie w 2020 r.)
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.
2. Projekty muszą być zrealizowane do 30 października 2022 r. 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 2 – wzór sprawozdania
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