Wniosek aplikacyjny do udziału w wydarzeniu Giving Circle
Regulamin konkursu – zanim wypełnisz aplikację koniecznie przeczytaj!
1. Organizatorem konkursu jest Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY, reprezentowany przez Operatora:
Fundację Pokolenia z siedzibą: Janiszewko 31, 83-130 Pelplin i biurem: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
(tel. kontaktowy 58 352 45 46, e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl), zwaną dalej „Organizatorem”.
2. W konkursie mogą wziąć udział młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mieszkańców
(minimum 3-osobowe) z obszaru woj. pomorskiego. Nabór skierowany jest tylko i wyłącznie do aplikujących
w 2018 roku do Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, którzy nie otrzymali dotacji!
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby i podmioty, które nie są bezpośrednio związane z Operatorami Funduszu;
 brak stosunku pracy (dot. także umów cywilno-prawnych!) i członkostwa w organach statutowych,
 brak pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z osobami zatrudnionymi (dot. także umów
cywilno-prawnych!) i wchodzącymi w skład Zarządów, Rad i Komisji rewizyjnych,
 brak współpracy (np. partnerskiej w realizowanych obecnie projektach) podmiotu z Operatorami.
4. W ramach niniejszego konkursu organizacje i grupy mogą wnioskować o wsparcie finansowe (w wysokości
maks. 2 000 zł) na realizację swoich pomysłów – projektów społecznych, realizowanych z mieszkańcami i na rzecz
mieszkańców w dowolnym obszarze pożytku publicznego, m.in. edukacji, kulturze, sporcie, ekologii, wolontariacie,
prawach człowieka, działaniach na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów czy rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Proponowane zadanie w całości musi mieścić się w zakresie działalności pożytku publicznego. W ramach
planowanego projektu nie można pobierać opłat od uczestników działań!
6. Z wnioskowanego wsparcia nie można finansować: udzielania pożyczek, projektów już zrealizowanych, celów
religijnych i politycznych, bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych, kar, grzywien i odsetek karnych,
zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek, podstawowej działalności instytucji
publicznych, prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Wnioski do konkursu składa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie
go mailem na adres: akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl do dnia 21 października 2018. Realizacja
projektów powinna być zaplanowana w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019.
8. Oceny i wyboru maks. 4 wniosków dokona niezależna Komisja powołana przez Organizatora, zwracając uwagę na:
 Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu - jasno określony pomysł, ważny dla społeczności i wnioskodawcy, opis
działań oraz realność ich realizacji w przewidzianym czasie, rezultaty projektu – realne, mierzalne i ich trwałość,
 Zaangażowanie społeczności lokalnej, budowanie partnerstw i współpracę z wolontariuszami,
 Promocję i komunikowanie o podejmowanych działaniach,
 Możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu,
 Budżet - realność i konieczność wydatków i poprawność kalkulacji.
9. Etapy konkursu:
Nabór wniosków aplikacyjnych
11 – 21 października 2018
Ocena wniosków, rozmowy Komisji z pomysłodawcami i wyniki I etapu
22 – 31 października 2018
Praca z animatorami, dopracowanie projektów wybranych przez Komisję
1 – 21 listopada 2018
Prezentacje pomysłów podczas specjalnego wydarzenia,
II etap
licytacja wybranych projektów – zgodnie z formułą Giving Circle
21 lub 28 listopada 2018
i zebranie wsparcia finansowego na ich realizację
Podpisanie umów z laureatami i przekazanie wsparcia finansowego
1 – 21 grudnia 2018
UWAGA: Organizator ma prawo do zmiany powyższego harmonogramu, z zastrzeżeniem czasu na przyjmowanie
wniosków aplikacyjnych, który nie może być krótszy niż 10 dni od ogłoszenia naboru!
I etap

10. Do udziału w konkursie wymagana jest zgoda wnioskodawców na przetwarzanie danych osobowych
– na potrzeby późniejszego kontaktu i przeprowadzenia postępowania konkursowego.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem!
„Liczymy, że zasady konkursu są proste i jasne. Czekamy na świeże pomysły i Waszą kreatywność. Do dzieła!”
Operatorzy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Część I. Informacje o Wnioskodawcy
1. Wniosek składa:
Wstaw
X

Rodzaj podmiotu

Nazwa podmiotu

Młoda organizacja pozarządowa
(np. fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy)

Grupa nieformalna mieszkańców
(np. Rada sołecka, Młodzieżowa Rada Miasta,
Koło zainteresowań, Grupa sąsiedzka)

2. Dane kontaktowe do Wnioskodawcy (w przypadku grupy nieformalnej dane kontaktowe do Lidera/Opiekuna):
Ulica, nr budynku/lokalu
lub nazwa wsi i nr budynku
Kod pocztowy i miejscowość
Numer telefonu
Adres e-mail
Strona WWW (jeżeli dotyczy)
3. Osoby wchodzące w skład grupy inicjatywnej (dotyczy także organizacji pozarządowych)::
Lider / pełnoletni Opiekun grupy inicjatywnej
Imię i nazwisko
Miejscowość zamieszkania
Członek / Członkini grupy inicjatywnej
Imię i nazwisko
Miejscowość zamieszkania
Członek / Członkini grupy inicjatywnej
Imię i nazwisko
Miejscowość zamieszkania
Członek / Członkini grupy inicjatywnej
Imię i nazwisko
Miejscowość zamieszkania

Wiek

Wiek

Wiek

Wiek

4. Charakterystyka Wnioskodawcy - krótki opis grupy inicjatywnej. Najważniejsze działania, które wspólnie
zrealizowaliście (jeśli dotyczy). Jakimi zasobami dysponujecie? (maks. 1000 znaków)

 W przypadku organizacji pozarządowych należy opisać realizowane cele i zadania wynikające z działalności statutowej
organizacji. Jakie działania organizacja prowadzi obecnie lub prowadziła do tej pory? Do jakich grup są skierowane?
 W przypadku grupy nieformalnej prosimy o podanie krótkiej informacji o osobach tworzących grupę, w tym prowadzonych
działaniach i doświadczeniu w realizacji projektów/działań.

Część II. Informacje o projekcie
1. Tytuł projektu:
2. Termin realizacji:
3. Miejsce realizacji:
4. Opiszcie w kilku zdaniach Wasz pomysł na działanie. Kto będzie brał udział w działaniu/ach? (maks. 1500 znaków)
Należy opisać planowane działanie/a bez wskazywania szczegółowych dat. Napiszcie także, do kogo kierujecie działanie/a,
kto oprócz Was będzie uczestniczyć w projekcie?

5. Zaangażowani wolontariusze i/lub inne instytucje: Czy zaangażujecie jakichś partnerów do realizacji projektu?
(np. szkoła, dom kultury, grupa osób, firma itd.). Jeżeli tak, to jaka będzie ich rola? (maks. 1000 znaków)
Prosimy o podanie liczby partnerów/wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu. Należy opisać osoby i instytucje,
z którymi zamierzają Państwo współpracować. Jakie zadania będą realizowali?

6. Co chcecie osiągnąć poprzez realizację swojego projektu? Co musi się udać, abyście uznali, że Wasza inicjatywa
zakończyła się sukcesem? (maks. 1000 znaków)
Np. zintegrowanie mieszkańców naszej miejscowości, nauczenie 10 osób udzielania pierwszej pomocy, odmalowanie świetlicy
środowiskowej

7. Jak chcecie promować Waszą inicjatywę? Jak będziecie informować innych o działaniach? (maks. 500 znaków)
Prosimy o opisanie, gdzie i w jaki sposób będą Państwo promowali swój projekt. Należy wymienić wszystkie planowane kanały
komunikacji o działaniach.

Część III. Kosztorys projektu
Prosimy, wypiszcie na co chcecie przeznaczyć środki z konkursu oraz wysokość wsparcia, jaka jest niezbędna
do realizacji Waszego pomysłu.
Kwota wnioskowanego dofinansowania nie powinna przekroczyć 2 000 zł.

Lp.

Nazwa wydatku

Wartość [zł]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem:
Komentarz do budżetu/Uzasadnienie potrzeby zakupów: (maks. 500 znaków)

Część IV. Oświadczenia do wniosku
Oświadczamy, że:
Wstaw
Oświadczamy, że:
X
Zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i akceptujemy jego postanowienia.
Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego podmiotu.
(dotyczy tylko Wnioskodawcy będącego organizacją!)
W ramach realizacji projektu nie zamierzamy pobierać opłat od uczestników działań.
Wsparcie nie zostanie wykorzystane na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Administrator danych: Fundacja Pokolenia
z siedzibą w Janiszewku 31, 83-130 Pelplin (KRS 000125212, REGON 192770750, NIP 5932343037).
Nie jesteśmy bezpośrednio związani z Organizatorem konkursu, którym jest Fundacja Pokolenia
oraz z żadnym innym Operatorem Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

