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Towarzystwo Mi!o$ników Ziemi Cekcy&skiej
we wspó!pracy z
Akademi# Rozwoju Filantropii w Polsce
og!asza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIA(AJ LOKALNIE VII”
Polsko-Ameryka&skiej Fundacji Wolno$ci

Za!o"enia i cel konkursu 2010
W VII edycji Programu „Dzia!aj Lokalnie” wspierane b"d# projekty, które inicjuj# wspó!prac$ mieszka%ców na rzecz dobra
wspólnego. Jest on prowadzony z my$l# o organizacjach pozarz#dowych oraz grupach nieformalnych, które podejmuj# wspólny wysi!ek,
aby w ich spo!eczno$ciach %y!o si" lepiej.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
! zak!adaj# wspó!dzia!anie mieszka&ców, dzi"ki któremu mo%liwe jest osi#ganie celów o charakterze dobra wspólnego,
! wynikaj# z konkretnych potrzeb danej spo!eczno$ci,
! maj# jasno okre$lony cel, dobrze zaplanowane dzia!ania, mierzalne rezultaty i rozs#dne koszty realizacji,
! przewiduj# takie dzia!ania, które b"d# kierowane do okre$lonej grupy odbiorców, a jednocze$nie b"d# s!u%y' ca!ej spo!eczno$ci
! b"d# realizowane wspólnymi si!ami mieszka&ców i instytucji %ycia lokalnego – samorz#dów, przedsi"biorców i organizacji
spo!ecznych,
! b"d# umiej"tnie i w sposób przemy$lany anga%owa!y zasoby lokalne - naturalne, spo!eczne, ludzkie i finansowe.
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukuj# inspiracji do dzia!ania, mog# skorzysta' z do$wiadcze& innych. Program „Dzia!aj
Lokalnie” to ju% ponad 3.300 zrealizowanych projektów oraz ponad 15,9 miliona z!otych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie
dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane s# na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Cz"$' z nich to uniwersalne rozwi#zania, które z
powodzeniem mog# by' zastosowane w ka%dej polskiej gminie.

Kto mo"e ubiega& si$ o dotacje?
Program adresowany jest do:
! organizacji pozarz#dowych posiadaj#cych osobowo$' prawn# (fundacji lub stowarzysze& zarejestrowanych w KRS* lub
uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),
! grup nieformalnych, w których imieniu wniosek z!o%y organizacja pozarz#dowa (jak wy%ej) lub jedna z nast"puj#cych instytucji
publicznych: przedszkole publiczne, szko!a publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, o$rodek pomocy spo!ecznej, urz#d gminy.
Instytucje te musz# posiada' osobowo$' prawn# lub dysponowa' stosownym pe!nomocnictwem od organu, któremu podlegaj#, do
reprezentowania go w zakresie umo%liwiaj#cym przeprowadzenie planowanych dzia!a&.
*do konkursu nie mog# sk!ada& wniosków fundacje skarbu pa%stwa i ich oddzia!y oraz stowarzyszenia samorz#dów lokalnych.
W konkursie mog# wzi#' udzia! te organizacje i instytucje które:
! maj# siedzib" w gminach: Cekcyn, Gostycyn, K$sowo, Lubiewo, 'liwice, Tuchola
! planuj# prowadzi' dzia!ania na terenie jednej z wymienionych gmin.
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Sposób wy!aniania grantobiorców
Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej w oparciu o nast"puj#ce kryteria:
1. projekt zosta! z!o%ony w terminie, tj. do 12 lipca 2010.
2. projekt jest napisany wed!ug formularza wniosku Programu „Dzia!aj Lokalnie VII” 2010, jest czytelny i kompletny.
3. projekt jest z!o%ony przez fundacj" lub stowarzyszenie1 (b#d) jej/jego oddzia!) lub grup" nieformaln#, w której imieniu wyst"puje
organizacja lub uprawniona instytucja posiadaj#ca osobowo$' prawn#.
4. organizacja/instytucja ubiegaj#ca si" o dotacj" za!#czy!a do wniosku dokument potwierdzaj#cy posiadanie osobowo$ci prawnej lub
stosowne pe!nomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaci#gania zobowi#za& oraz prowadzenia dzia!a&
zaplanowanych w ramach projektu.
5. projekt jest adresowany do spo!eczno$ci do oko!o 20.000 mieszka&ców (lub wi"kszej, obj"tej konkursem miejscowo$ci2 ), która mie$ci
si" w zasi"gu dzia!ania LOG, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, ko!a, oddzia!u) znajduje si" na obszarze obj"tym konkursem
przez LOG.
6. projekt dotyczy aktywizowania lokalnych spo!eczno$ci wokó! celów o charakterze dobra wspólnego.
7. harmonogram max. 6-miesi"cznego projektu jest przewidziany na okres mi"dzy wrze$niem 2010, a lutym 2011
8. przedstawiony w formularzu wniosku bud%et jest prawid!owo wype!niony (nie zawiera b!"dów rachunkowych).
9. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 z!otych.
10. organizacja ma zaplanowany wk!ad w!asny w wysoko$ci minimum 25% warto$ci wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci
finansowej 3, pozosta!e 20% w postaci wk!adu us!ugowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
11. projekt wyklucza prowadzenie dzia!alno$ci gospodarczej.
12. z otrzymanej dotacji finansowa' nie mo%na:
! udzielania po%yczek,
! przedsi"wzi"', które zosta!y ju% zrealizowane,
! celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
! dzia!a& $ci$le sportowych, je$li nie prowadz# one do aktywizacji spo!eczno$ci i d!ugotrwa!ych rezultatów,
! zakupu $rodków trwa!ych, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
! bezpo$redniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
! inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemys!owych, oczyszczalni $cieków itp.),
! podatku VAT, je$li istnieje mo%liwo$' odzyskania tego podatku z Urz"du Skarbowego,
! tworzenia kapita!u %elaznego organizacji.
Wnioski, które spe!ni# wszystkie powy%sze wymagania formalne, zostan# przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji
Grantowej powo!anej przy LOG. W sk!ad Komisji wchodz# lokalne autorytety i eksperci.
Komisja wybierze te projekty, które w najwy%szym stopniu spe!ni# nast"puj#ce kryteria:
1. odpowiadaj# na jasno zdefiniowan# potrzeb", której zaspokojenie s!u%y dobru wspólnemu.
2. szeroko anga%uj# mieszka&ców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywno$ci na rzecz dobra wspólnego.
3. zak!adaj# dzia!ania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.
4. jasno i w sposób wymierny przedstawiaj# planowane korzy$ci, jakie w efekcie realizacji projektu odnios# jego bezpo$redni uczestnicy
oraz lokalna spo!eczno$'.
5. maja adekwatny do za!o%e& projektu harmonogram dzia!a&.
6. opieraj# si" na wspó!pracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
7. planuj# kontynuowanie wybranych dzia!a& projektu i podtrzymanie aktywno$ci $rodowisk lub grup spo!ecznych po zako&czeniu
realizacji projektu.
8. gwarantuj# zaanga%owanie wymaganego wk!adu w!asnego.
9. maj# bud%et adekwatny do zaplanowanych dzia!a&.
Przy ocenie nades!anych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwraca' b"dzie tak%e uwag" na do$wiadczenie organizacji w aplikowaniu o
zewn"trzne )ród!a finansowania, preferuj#c organizacje rozpoczynaj#ce nauk" pozyskiwania takich $rodków.

1

Z wy!#czeniem fundacji skarbu pa&stwa i ich oddzia!ów oraz stowarzysze& samorz#dów lokalnych

2 W przypadku zgody PAFW
3 *rodków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pe!na lista znajduje si" na www.pafw.pl) nie mo%na wykazywa' jako wymaganego wk!adu w!asnego do

Programu „Dzia!aj Lokalnie”.
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Komisja ma prawo przyzna' dofinansowanie w pe!nej lub niepe!nej kwocie wnioskowanej przez organizacj". LOG na wniosek Komisji
b"dzie przedstawia' organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów. (#czna pula przeznaczona na granty w
2010 roku wynosi: 31.500 z!
Przyznane dotacje s# przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy.
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Termin nadsy!ania wniosków
Wnioski (1 egzemplarz wersja papierowa) powinny dotrze& do siedziby LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ
do dnia 12 lipca 2010 roku na adres:
Towarzystwa Mi!o(ników Ziemi Cekcy%skiej, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, pok. 12
Decyduje data dotarcia wniosku do Lokalnej Organizacji Grantowej*
Dodatkowo prosimy o przes!anie wniosków e-mailem na adres: tmzc@tmzc.org.pl
(powy"sze nie zwalnia z obowi#zku wys!ania podpisanego wniosku poczt# tradycyjn#)
Komisja otrzyma do rozpatrzenia wy!#cznie wnioski kompletne (z wymaganymi za!#cznikami), czytelne i z!o"one w terminie.
Wnioski nie spe!niaj#ce kryteriów formalnych nie b$d# rozpatrywane.
Dodatkowe informacje na temat konkursu
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Dzia!aj Lokalnie VII” mo%na uzyska' pod nr tel. Izabela Z!otowska
– 505-501-563, Justyna Wilkiewicz – 694-19-49-32
Za!#czniki do wniosku
Wnioskodawcy zobowi#zani s# do z!o%enia dokumentów potwierdzaj#cych prawne mo%liwo$ci aplikowania o $rodki w ramach lokalnego
konkursu Lokalnej Organizacji Grantowej:
! organizacje nie nastawione na zysk, maj#ce status fundacji lub stowarzyszenia zobowi#zane s# za!#czy' kopi" aktualnego4
odpisu z KRS. Lokalne oddzia!y fundacji lub stowarzyszenia nie posiadaj#ce osobowo$ci prawnej zobowi#zane s# za!#czy'
pe!nomocnictwo do samodzielnego przeprowadzenia projektu i zawarcia umowy.
! instytucje publiczne powo!ywane przez samorz#d (szko!y, przedszkola, domy kultury, biblioteki, o$rodki pomocy spo!ecznej,
muzea, etc.) zobowi#zane s# za!#czy' statut odpowiedniej jednostki terytorialnej potwierdzaj#cy jej mo%liwo$' powo!ywania
poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wypis z ewidencji tych jednostek (je$li dotyczy). Je%eli statut danej instytucji publicznej
okre$la, %e organem uprawnionym do jej reprezentowania jest jednostka samorz#du, podstaw# do samodzielnego wnioskowania o
dotacj" jest otrzymanie pe!nomocnictwa od organu, któremu podlega. Przyk!adowy wzór dokumentu mo%na otrzyma' od LOG.
! instytucje lokalne nie podlegaj#ce jednostkom samorz#du lokalnego tworzone przez ministrów oraz kierowników urz"dów
centralnych zobowi#zane s# za!#czy' odpis z rejestru prowadzonego przez ich organizatora. Je%eli statut danej instytucji okre$la, %e
jest ona reprezentowana przez w!adze organu któremu podlega, podstaw# do samodzielnego wnioskowania o dotacj" jest otrzymanie
pe!nomocnictwa. Przyk!adowy wzór dokumentu mo%na otrzyma' od LOG.
! ko(cielne osoby prawne (m.in. Caritas Polska) zobowi#zane s# za!#czy' odpis powiadomienia w!a$ciwego organu administracji
rz#dowej o nowo utworzonej jednostce organizacyjnej oraz dokument informuj#cy o powo!aniu w!adzy ko$cielnej osoby prawnej
(odpowiednio: administrator, dyrektor, etc.)
! uczniowskie kluby sportowe, ludowe kluby sportowe zobowi#zane s# za!#czy' odpis z ewidencji prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe.
Informacji na temat dokumentów wymaganych w przypadku innych instytucji ni% wymienione powy%ej udziela LOG.

4 Odpis z KRS jest wa%ny dopóty, dopóki dane w nim zawarte odzwierciedlaj# stan obecny. Je%eli za!#czaj# Pa&stwo odpis, który utraci! wa%no$' (ze wzgl"du na zmian"

danych), prosimy o za!#czenie do odpisu kopii pisma do s#du z pro$b# o zarejestrowanie zmian, podpisanego przez osoby upowa%nione do reprezentowania organizacji.
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