Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach z dnia 17.09.2020

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW ODDOLNYCH

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Gminę Zbrosławice i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach (Organizatora) w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1. Aktywna integracja pt. „Aktywne Zbrosławice”
inicjatyw oddolnych o charakterze non-profit, które zostaną stworzone i zaproponowane przez
mieszkańców Gminy Zbrosławice. Pomoc polega na współudziale organizatorów projektu
w
organizacji
przedsięwzięcia
i
zakupie
materiałów
lub
usług
o wartości do 4 tys. złotych brutto, których brak uniemożliwiłby realizację przedsięwzięcia.
Nabór rozpoczyna się 1.10.2020 i potrwa do 15.10.2020 roku. Budżet konkursu
to 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, po 4 000,00 (cztery tysiące) złotych
przeznaczonych na każdy projekt. Komisja Oceny Wniosków powołana przez Wójta Gminy
wybiera spośród zgłoszonych wniosków najlepsze projekty. Przewidzianych jest 5 (pięć)
inicjatyw, które zostaną wykonane do 30.12.2020r.
Inicjatywy mogą zaproponować wszyscy mieszkańcy Gminy Zbrosławice, którzy ukończyli
16. rok życia. Każda osoba, która chce złożyć wniosek, może wcześniej skonsultować jego
treść oraz zasięgnąć rady wyznaczonych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zbrosławicach, odpowiadających za realizację projektu.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE W GMINIE ZBROSŁAWICE

§ 1. CEL
1. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Gminę Zbrosławice i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach (Organizatora) w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1. Aktywna integracja pt. „Aktywne Zbrosławice”
inicjatyw oddolnych o charakterze non-profit, które zostaną stworzone i zaproponowane przez
mieszkańców Gminy Zbrosławice.
2. Przewidywany budżet konkursu wynosi 20 000,00 zł.

§ 2. TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. Wsparciem objęte są inicjatywy przyczyniające się do integracji społeczności lokalnej
i jednocześnie będą działały aktywizująco na mieszkańców zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Dodatkową punktację otrzymają projekty, które będą charakteryzowały się trwałością, a ich
efekty będą mogły służyć mieszkańcom Gminy Zbrosławice przez czas dłuższy niż czas
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trwania projektu.
3. Dodatkową punktację otrzymają projekty, których Wnioskodawcy wezmą udział
w innych formach wsparcia dla mieszkańców Gminy Zbrosławice prowadzonych w ramach
projektu „Aktywne Zbrosławice” lub indywidualnym doradztwie z osobami wyznaczonymi
przez Organizatora projektu.

§ 3. TERMINY I TRYB NABORÓW WNIOSKÓW
1. Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane od 1.10.2020 do 15.10.2020 r. Wnioski
złożone z naruszeniem powyższych terminów nie będą rozpatrywane.
2. Wnioski należy składać w wersji papierowej poprzez pobranie i wypełnienie formularza
(Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Inicjatyw Oddolnych wprowadzonego Zarządzeniem
nr 5/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach z dnia 17.09.2020
umieszczonego
na
stronie
internetowej
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Zbrosławicach (biblioteka.zbroslawice.pl), a następnie złożenie go w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Zbrosławicach.
3. Jeden wniosek o udzielenie wsparcia dla danego wydarzenia musi być złożony przez
minimum trzy osoby, które wskażą w nim osobę upoważnioną do kontaktów z Organizatorem.
Odpowiedzialność wnioskodawców występujących wspólnie za realizację umowy jest
solidarna. Zaleca się, aby przynajmniej jedna osoba w grupie była uczestnikiem projektu
„Aktywne Zbrosławice”.
4. Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich Wnioskodawców.
5. Na etapie postępowania o udzielenie wsparcia wydarzenia strony komunikować się będą
drogą mailową na adres biblioteka@zbroslawice.pl lub osobiście poprzez kontakt
z wyznaczonymi przez Organizatora osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

§ 4. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
1. Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy Gminy Zbrosławice, którzy ukończyli 16. rok
życia – jeden wniosek musi być złożony przez minimum trzy osoby.

§ 5. PODSTAWOWE WARUNKI WSPARCIA
1. Wsparcie polega na współudziale Organizatora w wydarzeniu organizowanym przez
Wnioskodawcę, poprzez zakup wskazanych we wniosku materiałów lub usług, których brak
uniemożliwia realizację tego wydarzenia.
2. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego wydarzenia wynosi 4 000,00 (cztery tysiące)
złotych (brutto). Wszystkie kwoty znajdujące się we wniosku traktowane będą przez Komisję
jako szacunkowe. Zakupu materiałów lub usług w ramach wybranych inicjatyw dokonywać
będą wyznaczeni pracownicy Organizatora projektu „Aktywne Zbrosławice”.
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3. Jeden wniosek musi być złożony przez trzech Wnioskodawców, przy czym jedna osoba
fizyczna może być współautorem tylko jednego wniosku.

§ 6. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
1. Wnioski będą oceniane na podstawie Karty Oceny (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Inicjatyw Oddolnych wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zbrosławicach z dnia 17.09.2020.
2. Komisja ma prawo wzywać Wnioskodawcę do wyjaśnienia treści wniosku w przypadku
powzięcia wątpliwości co do jego treści.
3. Komisja ma prawo do weryfikacji wartości świadczeń określonych przez Wnioskodawcę
we Wniosku.
4. Wniosek, który zawierać będzie nieprawdziwe informacje, zostanie odrzucony z przyczyn
formalnych.
§ 7. TRYBY OCENY WNIOSKÓW
1. Ocena wniosków nastąpi do 22.10.2020 r.
2. Do oceny wniosków Organizator powoła Komisję.
3. Komisja na podstawie Karty Oceny Projektu zarekomenduje wniosek Wójtowi Gminy
Zbrosławice.
4. Decyzję o przyznaniu podejmuje Komisja przy rekomendacji Wójta Gminy Zbrosławice.
Decyzja ta jest ostateczna.
5. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej
biblioteka.zbroslawice.pl
6. Do momentu zawarcia porozumienia o współpracy Wnioskodawca ma prawo wycofać
Wniosek. W takim wypadku Wniosek traktuje się jako nie złożony.

§ 8. PROCEDURA REALIZACJI WSPARCIA
1. Nad inicjatywami będą pracować z Uczestnikami/czkami wyznaczeni pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach. Oni także będą odpowiedzialni za właściwe
przeprowadzenie tego działania – wybiorą wykonawców usług oraz dokonają zakupu towarów.
Inicjatywy będę przeprowadzone przy współudziale mieszkańców. Wnioskodawcy wybranych
inicjatyw podpisują z Organizatorem porozumienie o współpracy zawierające zakres zadań obu
stron. Termin wykonania inicjatywy pracownicy ustalą ze Wnioskodawcami wybranego
wniosku oraz ogłoszą do wiadomości wszystkich mieszkańców Gminy Zbrosławice poprzez
np. plakaty na tablicach ogłoszeniowych, informacje na stronach internetowych Organizatora
projektu.

§ 9. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do sfinansowania inicjatywy w wysokości innej kwoty
niż wnioskowana oraz zasugerować zmiany innych szczegółów projektu.
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§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2020 roku.
3. Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.
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