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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ
SPOŁECZNĄ SENIORÓW W RAMACH PROJEKTU
„PARTNERSTWO SIECI INICJATYW SENIORALNYCH ”
dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
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Postanowienia ogólne konkursu

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną
seniorów” w ramach Projektu „Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych” (zwanego
dalej Projektem) i jest współfinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Organizatorami konkursu są realizatorzy Projektu: Mariański Ruch Inicjatyw
Ekonomiczno-Społecznych z siedzibą przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy
Mariańskiej oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” z siedzibą przy ul. Długiej 46
w Jesionce.
Celem konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną seniorów jest zwiększenie
zaangażowania osób powyżej 60. roku życia zrzeszonych w organizacjach senioralnych
lub nieformalnych grupach senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego zwanych dalej
„Uczestnikami Konkursu” w szczególności w zakresie:
a) wzmocnienia potencjału oraz nawiązania współpracy organizacji i grup senioralnych
w powiecie żyrardowskim,
b) zwiększenia umiejętności przedstawicieli organizacji i grup
senioralnych
dotyczących pozyskiwania środków na realizację inicjatyw społecznych,
c) wypromowania w środowisku lokalnym organizacji i grup senioralnych.
II.

Postanowienia szczegółowe konkursu

1. Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną seniorów jest realizowany w ramach projektu
„Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych” i ma na celu wyłonienie organizacji/grup
senioralnych, których działania pomysły na inicjatywy społeczne zyskały najwyższą
ocenę komisji konkursowej według standaryzowanych kryteriów oceny wniosków.
2. Konkurs odbędzie się w terminie czerwiec-listopad 2017 r. W przebiegu całego projektu,
którego częścią jest Konkurs, seniorzy będą mieli wsparcie doradcy-animatora, który
będzie służył doradztwem i pomocą merytoryczną w zakresie dopełnienia formalności,
realizacji działań i rozliczenia inicjatyw.
3. Nagroda w Konkursie w formie pieniężnej w kwocie maksymalnej do 3.000 zł może być
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przekazana w kilku formach (patrz punkt V „Finansowanie konkursu”).
4. Dodatkowo przewidziano inne nagrody specjalne:
- dla grup działających w partnerstwach dodatkowo 1000 zł,
- dla grup/organizacji realizujących najciekawsze inicjatywy dodatkowo 3000 zł na zakup
wyposażenia/sprzętu (patrz punkt V „Finansowanie konkursu”).
III.

Realizacja inicjatyw senioralnych

Warunki i zasady uczestnictwa:


Kto może uczestniczyć: Stowarzyszenia senioralne posiadające odpowiednie zapisy
w statucie i zrzeszające minimum 50% członków w wieku 60+ oraz grupy nieformalne,
składające się z minimum 5 osób w wieku 60+. W przypadku grup nieformalnych
konieczne będzie podanie danych osób wchodzących w skład grupy oraz nadanie nazwy
grupie senioralnej. Warunkiem udziału nieformalnych grup jest udokumentowanie
(opisanie, ew. na prośbę komisji konkursowej przedstawienie fotografii, mat.
promocyjnych) doświadczenia i zaangażowania w działalność społeczną grupy lub jej
członków.



Zasady uczestnictwa: Grupy chcące wziąć udział w projekcie, zobowiązane są do
złożenia we wskazanym w ogłoszeniu konkursowym terminie wniosku o dofinansowanie
inicjatywy społecznej zawierającego następujące elementy (w uproszczonej formie):
– opis grupy adresatów inicjatywy,
– diagnoza sytuacji obecnej grupy,
– cel, jaki przyświeca inicjatywie,
– opis planowanych działań wraz z harmonogramem,
– budżet.
 Termin realizacji inicjatyw: Inicjatywy powinny być zrealizowane w terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na stronach internetowych
www.siecinicjatywsenioralnych.pl, www.inicjatywa.info.pl i www.wiskitki.org.
 Formularze wniosków o dofinansowanie inicjatyw społecznych oraz niniejszy regulamin
będą
udostępnione
na
stronach
internetowych
realizatorów
Projektu:
www.inicjatywa.info.pl,
www.wiskitki.org,
stronie
Projektu
www.siecinicjatywsenioralnych.pl oraz w biurze projektu w Puszczy Mariańskiej
(siedziba MRIES).
 Warunkiem udziału w konkursie będzie wkład własny osobowy do projektu, polegający
na pracy członków grup senioralnych w projekcie oraz innych wolontariuszy,
potwierdzony zawartymi porozumieniami o wolontariacie. Grupy realizujące nagrodzone
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inicjatywy zobligowane będą do przygotowania krótkiego sprawozdania z przebiegu
inicjatywy.
Preferowane będą inicjatywy obejmujące więcej niż jedno działanie, skierowane do co
najmniej 12 osób.
Pierwszeństwo będą miały inicjatywy realizowane w partnerstwach. Dopuszcza się
realizację inicjatyw w partnerstwach 2 lub więcej grup, przy czym inicjatywy partnerskie
będą traktowane jako dwa odrębne projekty, a samo partnerstwo uzyska możliwość
zwiększenia kwoty dofinansowania (szczegóły w punkcie V. Finansowanie konkursu).
W ramach inicjatyw społecznych dopuszcza się możliwość zakupu drobnego sprzętu lub
wyposażenia do kwoty maksymalnej nie większej niż 20 % kwoty dofinansowania, przy
czym zakupione przedmioty muszą być bezpośrednio związane z celami określonymi we
wniosku o dofinansowanie inicjatyw i zakładać możliwość korzystania z nich przez całą
grupę odbiorców inicjatyw. Po zakończeniu realizacji inicjatyw realizatorzy będą
zobligowani do poinformowania organizatorów o miejscu przechowywania i sposobie
dalszego wykorzystywania zakupionego sprzętu lub wyposażenia.
Zakup wyposażenia lub sprzętu jest także możliwy w przypadku uzyskania dodatkowej
nagrody za najlepszą inicjatywę senioralną. Wnioskodawcy zainteresowani uzyskaniem
nagrody w postaci możliwości zakupu sprzętu zobligowani są do wypełnienia
dodatkowych kart we wniosku dotyczących przeznaczenia ewentualnej nagrody.
Koszty osobowe finansowane w ramach inicjatywy mogą dotyczyć wyłącznie
zatrudnienia personelu merytorycznego. Nie przewiduje się możliwości dofinansowania
kosztów zarządzania.
Grupy ubiegające się o dofinansowanie w ramach Konkursu będą wspierane przez
doradcę/animatora od czasu przygotowania wniosków, następnie (w przypadku
otrzymania nagrody) podczas realizacji inicjatyw oraz ich rozliczeniu, w zależności od
potrzeb realizatorów oraz możliwości doradcy.
IV.

Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz ocena
wniosków konkursowych

1. Ogłoszenie o naborze wniosków konkursowych jest publikowane na stronie internetowej
realizatorów
Projektu
(www.siecinicjatywsenioralnych.pl,www.inicjatywa.info.pl,
www.wiskitki.org). Ponadto Realizatorzy mogą równocześnie opublikować ogłoszenie o
naborze w lokalnej prasie lub innych wybranych mediach lokalnych.
2. Wnioski o dofinansowanie inicjatyw społecznych należy składać na wniosku
udostępnionym przez Realizatorów (w wersji edytowalnej lub odręcznie na formularzu
papierowym). Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione (reprezentujące
Realizatorzy:

Partner:

PARTNERSTWO SIECI INICJATYW
SENIORALNYCH
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
www.siecinicjatywsenioralnych.pl

3.
4.
5.
6.

organizację lub wyznaczone przez grupę nieformalną), złożony w siedzibie Mariańskiego
Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1
w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym na stronach internetowych realizatorów
Projektu oraz na tablicy ogłoszeń. Wniosek można dostarczyć osobiście lub poprzez
operatora pocztowego. Datą wpłynięcia wniosku jest dzień otrzymania wniosku przez
realizatorów Projektu. Złożony wniosek otrzymuje numer identyfikacyjny.
Jedna organizacja/grupa nieformalna może złożyć w ramach Konkursu jeden wniosek o
dofinansowanie inicjatywy społecznej lub wnioski składane w partnerstwie.
Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez opublikowanie list rankingowych na
stronach internetowych realizatorów Projektu.
Wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie i/lub poprzez pocztę e-mail o
otrzymaniu nagrody.
Ocena wniosków o dofinansowanie inicjatyw społecznych dokonywana jest przez
komisję konkursową na podstawie kart oceny wniosków, której wzór stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. Wynik oceny jest średnią ocen dwóch ekspertów. Po
zakończeniu oceny wniosków zostanie sporządzona lista rankingowa. Wnioski
o najwyższej punktacji (do osiągnięcia kwoty będącej w dyspozycji realizatorów Projektu
na dofinansowanie inicjatyw społecznych, tj. 30.000 zł) otrzymają nagrody w postaci
możliwości dofinansowania inicjatyw, każda wartości do 3.000 zł. Dodatkowo
punktowane będą wnioski składane przez organizacje/grupy, których przedstawiciele
uczestniczyli w innych działaniach (warsztatach, spotkaniach animacyjnych)
organizowanych w ramach projektu „Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych”.
V.

Finansowanie konkursu

1. Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowany zostanie na podstawie
opracowanego regulaminu.
2. Z grupami, których inicjatywy zostaną nagrodzone, realizatorzy Projektu podpiszą
porozumienia o dofinansowaniu inicjatyw.
3. W Konkursie zaplanowano co najmniej 10 nagród, do osiągnięcia kwoty będącej
w dyspozycji na dofinansowanie inicjatyw społecznych, tj. 30.000 zł. Wartość każdej
inicjatywy społecznej nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł. Rozliczenie inicjatyw
konkursowych odbędzie się za pośrednictwem stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw
Ekonomiczno-Społecznych w formie: przelewu środków na podstawie faktury, zwrotu
poniesionych nakładów, płatnością w gotówce przez animatora grup senioralnych,
płatnością na podstawie faktur pro-forma. Realizatorzy inicjatyw senioralnych będą
zobligowani do przekazywania dokumentów finansowych wystawionych na
stowarzyszenie MRIES doradcy/animatorowi.
Realizatorzy:
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4. Dodatkowo oferenci założyli przyznanie trzech nagród po 3000 zł na wsparcie
najlepszych inicjatyw z przeznaczeniem na wyposażenie infrastrukturalne, służące
działalności danej grupy/organizacji senioralnej.
5. Ponadto, komisja konkursowa przewiduje przyznanie trzech nagród w wysokości 1000 zł
każda, dla najlepszych projektów realizowanych w partnerstwie.
VI.

Partnerstwo

1. W ramach realizacji inicjatyw senioralnych, organizatorzy przewidują zawiązanie się
grup partnerskich, których działania i cele korelują ze sobą lub są w jakiś sposób zbieżne.
2. Wspólna realizacja projektu partnerskiego powinna obejmować wspólne przygotowanie i
realizację projektu (tj. partnerstwo zadań) oraz prowadzić do zwiększenia zakresu
realizowanego projektu (np. większy obszar realizacji, większa ilość działań, większa
liczba uczestników).
3. Grupy działające w ramach partnerstwa mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie
wspólnie podejmowanej inicjatywy. Dofinansowanie wynosi po 1.000 zł dla 3
wybranych wniosków partnerskich grup biorących udział w konkursie. Są to dodatkowe
środki (bonus), które muszą być wykorzystane zgodnie z wcześniej wskazanym
przeznaczeniem, określonym we wniosku o dofinansowanie.
4. Jako rezultaty projektu, inicjatywy partnerskie będą traktowane odrębnie, a środki
pieniężne z dofinansowania dla partnerstwa winny być wykorzystane dla celów projektu.

VII.

Postanowienia końcowe

Organizatorzy Konkursu uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronach
http://inicjatywa.info.pl/mries, www.wiskitki.org, www.siecinicjatywsenioralnych.pl.
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