REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ INICJATYW ODDOLNYCH na Łazarzu w ramach
projektu Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA
1. Informacje Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych
„HORYZONTY”realizujący projekt Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA, dofinansowany z
budżetu Miasta Poznania.
2. Celem Konkursu na Realizację Inicjatyw Oddolnych, zwanego dalej Konkursem, jest zwiększenie liczby
inicjatyw oddolnych podejmowanych w odpowiedzi na lokalne potrzeby przez mieszkańców, grupy nieformalne
z wyznaczonym liderem we współpracy z organizatorem konkursu CIM „HORYZONTY” na Łazarzu.
4. Założeniem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i podejmowanie wraz z
mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie do aktywnego współtworzenia
wydarzeń/działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, sportowym itp.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) Grupy nieformalne, tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych z określonym liderem grupy,
realizujących we współpracy z Organizatorem Konkursu inicjatywę oddolną,
b) Grupy młodzieżowe pod opieką osoby dorosłej (lidera), realizujące we współpracy z Organizatorem
Konkursu inicjatywę oddolną,
6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników/czki na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych w celach związanych z naborem wniosków Inicjatyw Oddolnych oraz ewentualną ich realizacją.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników/czki na umieszczanie zdjęć i
filmów zawierających wizerunek zarejestrowany podczas realizacji inicjatywy oddolnej w mediach: Internecie,
prasie, telewizji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym.
2. Warunki Konkursu
1. Wnioski na Realizację Inicjatyw Oddolnych należy składać na formularzu wniosku, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do Konkursu na Realizację Inicjatyw Oddolnych można zgłaszać się w sposób ciągły, do dnia określonego w
ogłoszeniu o Konkursie, bądź do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel.
3. Konkurs zostanie opublikowany w dniu 16.04.2018 roku na stronie internetowej www.cimhoryzonty.org
oraz w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/CIM.Horyzonty/
https://www.facebook.com/CILLAZANKA/
4. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych wynosi 18000,00zł
brutto. Koszt realizacji pojedynczej inicjatywy oddolnej nie może przekroczyć 3000,00zł brutto.
5. Środki finansowe nie są przekazywane bezpośrednio Uczestnikom. Zakup towarów i usług w ramach danego
wniosku konkursowego dokonuje Organizator Konkursu na podstawie kosztorysu w złożonym wniosku.
6.
Organizator Konkursu dopuszcza możliwość przyznania środków w kwocie niższej, niż wskazana w
kosztorysie wniosku konkursowego.
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7. W przypadku przyznania niższej kwoty, od wnioskowanej w formularzu, Uczestnik zobowiązany jest do
korekty wniosku(w szczególności harmonogramu i kosztorysu)konkursowego. Uczestnik ma 7 dni od decyzji
Organizatora Konkursu na korektę. Istnieje możliwość rezygnacji z realizacji wniosku konkursowego. Brak
złożonych korekt w terminie 7 dni uznaje się jako rezygnację z realizacji wniosku konkursowego przez
Uczestnika.
8. W konkursie Uczestnik może złożyć maksymalnie 2 wnioski na inicjatywę oddolną.
9. Organizator Konkursu udziela wsparcia merytorycznego i doradztwa Uczestnikom Konkursu. Pomoc może
również obejmować zasoby rzeczowe MCIL ŁAZANKA,w tym udostępnienie przestrzeni oraz sprzętu na rzecz
realizacji inicjatywy oddolnej.
3. Ocena formalna i merytoryczna
1. Rozpatrywane będą jedynie te wnioski konkursowe, które spełnią wymagania formalne (realizacja działań dla
mieszkańców Łazarza, prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek konkursowy, zgodny z Regulaminem)
zgodnie z kartą oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek konkursowy po spełnieniu kryteriów formalnych, oceniany będzie przez Komisję Konkursową,
składającą się z dwóch osób z Zarządu CIM „HORYZONTY”, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, która
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
a) określenie i uzasadnienie wyboru grupy docelowej,
b) określenie celów inicjatywy oddolnej zgodnych z założeniami MCIL ŁAZANKA
c) przedstawienie spójnego planu działań i kosztorysu,
d) uwzględnienie potrzeb mieszkańców i ich uzasadnienie,
e) skala i przydatność zaproponowanych działań dla społeczności lokalnej,
f) poprawność kalkulacji kosztów.
3. Wsparcie finansowe i merytoryczne będzie przyznane na realizację danej inicjatywy oddolnej, jeżeli przejdzie
pozytywnie ocenę formalną, a następnie ocena wniosku pod względem merytorycznym będzie równa lub wyższa
60% (czyli minimum 36 pkt. z 60 pkt.) możliwych punktów do zdobycia.
4. Terminy
1. Wniosek konkursowy należy wypełnić i złożyć:
a) w siedzibie MCIL ŁAZANKA: CIM „HORYZONTY”, UL. Potockiej 38, pokój 306 w Poznaniu, we wtorki i
piątki w godzinach 10:00 – 15:00 po poprzednim umówieniu się z koordynatorką Kamilą Lenczewską lub w
innym umówionym z nią miejscu i czasie – patrz paragraf 6, punkt 5.
b) wysłać(1 egzemplarz)pocztą tradycyjną na adres: CIM „HORYZONTY”, UL. Potockiej 38, pokój 306, 60211 Poznań,
c) w wersji elektronicznej na adres kontakt.horyzonty@gmail.com
w terminie do 16 listopada 2018 roku.
2. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt. 1.
3. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
4. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty konkursowej.
5. Inicjatywy Oddolne można realizować w terminie od 24.04.2018r. do 24.11.2018r..
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY
ul. Klaudyny Potockiej 38
60-211 Poznań
POLSKA

NIP: 782-236-54-06
REGON: 300359230

kontakt.horyzonty@gmail.com
www.cimhoryzonty.org

5. Sprawozdawczość
1. Po zakończeniu realizacji inicjatywy oddolnej, Uczestnik Konkursu, zobowiązuje się do sporządzenia i
przedłożenia Organizatorowi Konkursu sprawozdania merytorycznego z jego wykonania, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Sprawozdanie w wersji drukowanej powinno zostać przekazane Organizatorowi Konkursu w terminie 14dni
od dnia zakończenia realizacji inicjatywy oddolnej.
3. Sprawozdanie powinno zawierać:
a. opis zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich przebieg,
b. liczbę oraz rodzaj odbiorców/ adresatów inicjatywy oddolnej,
c. dodatkowe materiały dokumentujące (np. listy obecności, raporty, ulotki, publikacje),
d. jeśli to możliwe należy dołączyć także dokumentację fotograficzną w wersji cyfrowej.
6. Postanowienia końcowe
1. Każdy zainteresowany wzięciem udziału w Konkursie ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o
wyjaśnienie treści postanowień zawartych w regulaminie. Pytania należy kierować za pomocą poczty
elektronicznej na adres: kontakt.horyzonty@gmail.com lub osobiście (np. podczas dyżurów koordynatorki
w każdy wtorek i piątek w godzinach 10:00-15:00), w terminie nie przekraczającym 7 dni przed końcem terminu
przyjmowania wniosków.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, wynikających w
szczególności ze zmian przepisów prawa. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły złożonych ofert w ramach
Konkursu przed wprowadzeniem zmian.
3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków realizacji inicjatyw oddolnych, Organizator Konkursu
poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.cimhoryzonty.org i

https://www.facebook.com/CIM.Horyzonty/
oraz https://www.facebook.com/CILLAZANKA/
4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania postanowień Regulaminu, Organizator Konkursu i
Uczestnicy będą starali się rozwiązać go polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym do jego
rozstrzygnięcia będzie sąd według właściwości ogólnej.
5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem:
kontakt.horyzonty@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 723322988
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organizatora konkursu.
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