REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU
„Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy”
Postanowienia ogólne
§1
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA (zwane dalej Organizatorem) na zasadach
określonych w Regulaminie.
Cel konkursu
1.
2.
3.

Celem Konkursu jest integracja i/lub readaptacja uchodźców ukraińskich – dzieci i młodzieży
(maksymalnie do ukończenia 20 roku życia) przybyłej do Polski w związku z działaniami wojennymi w
Ukrainie (nie wcześniej niż 24.02.2022r.) i przebywającej na terenie Województwa Małopolskiego.
Minimalna liczna odbiorców inicjatywy społecznej to 5 dzieci i/lub młodzieży z Ukrainy w każdym mini
grancie.
W efekcie konkursu zakłada się:
a) integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej z lokalną społecznością
b) wsparcie dzieci i młodzieży ukraińskiej w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności (np. formy
spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, wsparcie psychologiczne, integracja, adaptacja,
nauka języka, poznawanie regionu i kultury itp.)
c) przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia
d) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
e) budowanie poczucia wartości wśród dzieci i młodzieży
f) motywowanie podmiotów, społeczności lokalnych, grup nieformalnych do podejmowania aktywności
na rzecz lokalnej grupy uchodźców
g) tworzenie klimatu sprzyjającego realizacji oddolnych inicjatyw społecznych
h) tworzenie więzi polsko-ukraińskich.

Adresaci konkursu
§3
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów oraz grup nieformalnych, mających swoją siedzibę/miejsce
działania na terenie Województwa Małopolskiego (zwanych dalej Oferentami), tj.:
a) lokalnych, małych organizacji
b) parafii (wspólnot kościelnych)
c) Klubów Wolontariatu
d) bibliotek
e) szkół
f) przedszkoli
g) świetlic
h) Kół Gospodyń Wiejskich
i) domów i centrów kultury
j) Ochotniczych Straż Pożarnych
k) grup nieformalnych, składających się z min. 3 osób, przy czym osoba składająca i podpisująca
wniosek – Lider – musi być osobą pełnoletnią,
którzy poszukują możliwości sfinansowania oddolnych działań na rzecz społeczności ukraińskiej (dzieci i
młodzieży).
2. Małą organizacją w rozumieniu niemniejszego Konkursu jest organizacja zatrudniająca na podstawie
stosunku pracy, na dzień składania wniosku, nie więcej niż 5 osób.
Termin realizacji
§4
Inicjatywy społeczne mogą być realizowane od 10.10.2022 r. do 15.12.2022 r.
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Budżet
§5
Łączna pula środków przeznaczonych na realizację 10 zwycięskich inicjatyw społecznych, finansowanych
w formie mini grantów, to 10.000 euro, czyli 45.800 zł.
Środki wskazane w pkt 1. zostaną podzielone na udzielenie 10 mini grantów (maksymalna kwota wsparcia
na 1 mini grant wynosi 1.000 euro, tj. 4.580,- zł).
Kwestia korzystania ze środków finansowych w formie mini-grantu zostanie uregulowana w umowie z
Organizatorem, nie jest konieczne posiadanie rachunku bankowego przez Oferenta, ani wykonanie
transferu finansowego środków od Organizatora do Oferenta (dopuszcza się tryb wydatkowania środków
przez Organizatora na przedkładane faktury przez Oferenta).
Przygotowując wniosek o mini grant nie należy uwzględniać wynagrodzenia dla opiekuna
merytorycznego z ramienia Oferenta (nadzór nad prawidłowością zadania, opieka nad wolontariuszami,
obsługa finansowa) – na ten cel Organizator przeznaczy dodatkowe środki,
w wysokości 90 euro,
tj. 412,20 zł brutto brutto na każdy mini-grant.
W przypadku niewykorzystania całkowitego budżetu w ramach konkursu – Organizator podejmie decyzję
co do wydatkowania lub rozdystrybuowania pozostałych środków przeznaczonych na realizację inicjatyw
społecznych.
Zgłoszenie do Konkursu
§6
Oferent w ramach niniejszego ogłoszenia może złożyć tylko jeden Wniosek.
Wniosek należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie muszą:
✓ zapoznać się z niniejszym Regulaminem
✓ wypełnić formularz zgłoszeniowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i
przesłać go w wersji elektronicznej na adres: ukraina@sc.org.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r., do godz. 12:00. W tytule wiadomości
należy wpisać: „Wniosek na realizację Inicjatywy społecznej”.
Wniosek nie wymaga podpisu.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w ciągu 7 dni kalendarzowych od upływu terminu nadsyłania
zgłoszeń, w serwisie www.ukraina.sc.org.pl.
Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków na realizację inicjatywy.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
✓ odwołania zaproszenia do składania Wniosków bez podania przyczyny
✓ wydłużenia terminu składania Wniosków.
Ocena zgłoszonych Wniosków
§7
Wnioski na realizację inicjatyw społecznych przesłane do Konkursu będą ocenione pod względem
formalnym i merytorycznym przez Organizatora.
Wnioski niekompletne i złożone po terminie uznane zostaną za niespełniające warunków formalnych i nie
będą rozpatrywane.
Kryteria oceny:
formalne:
✓ Wniosek został złożony w terminie zgodnym z regulaminem,
✓ Wniosek został złożony przez podmiot z siedzibą na terytorium województwa małopolskiego
✓ opisana we Wniosku inicjatywa skierowana jest do dzieci i młodzieży ukraińskiej, przebywającej na
terytorium Polski nie wcześniej niż od 24.02.2022
✓ opisana inicjatywa skierowana jest do min. 5 dzieci i/lub młodzieży ukraińskiej
✓ wszystkie pola Wniosku zostały wypełnione
✓ okres realizacji mieści się w terminach określonych w niniejszym Regulaminie
✓ złożono tylko jeden Wniosek konkursowy.
merytoryczne:
✓ liczba odbiorców zaplanowanych działań
✓ liczba i zakres działań zaplanowanych do realizacji
✓ zakładane rezultaty
✓ zaangażowanie środowiska lokalnego do realizacji akcji
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✓ realność i możliwości realizacji inicjatywy społecznej w kontekście
potencjału i doświadczenia osób tworzących grupę realizatorów
✓ zaplanowane formy promocji
✓ adekwatność zaplanowanych działań do osiągnięcia założonego celu
✓ adekwatność kosztów do planowanych działań.
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Realizacja i zasady dokonywania wydatków
§8
Termin kwalifikowalności wydatków na realizację wybranych do dofinansowania w formie mini-grantów
przez Organizatora 10 inicjatyw społecznych to okres od 10.10.2022r. do 15.12.2022r. Wydatki
poniesione poza tym okresem nie będą kwalifikowane do rozliczenia w ramach konkursu.
Otrzymane środki mogą zostać wydatkowane na zakup usług i materiałów, m.in. koszty:
✓ materiałów i sprzętu do realizacji działania
✓ zakupu niezbędnych usług
✓ wyżywienia/poczęstunku
✓ wynagrodzenia prowadzących warsztaty/zajęcia
✓ biletów wstępu
✓ wynajmu sali służącej realizacji działania
✓ transportu (autokar, bus)
✓ przejazdów
✓ ubezpieczenia
✓ realizacji działań promocyjnych
Przyznane w ramach mini-grantu środki nie mogą zostać przeznaczone na:
✓ wynagrodzenie dla osób biorących udział w realizacji mini grantu
✓ realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży narodowości innej niż ukraińska i przybyłej na
terytorium Polski przed 24.02.2022 r.
Finansowane przez Organizatora zakupy rzeczy i/lub usług muszą mieć związek wyłącznie z
zaplanowanymi działaniami określonymi w zaakceptowanym przez Organizatora Wniosku konkursowym i
wynikać z zaplanowanego budżetu.
Wszystkie koszty związane z realizacją wybranych akcji powinny być fakturowane na dane Organizatora:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz; NIP: 737 18 71 649.
Podmiot lub grupa, której został przyznany mini grant na realizację inicjatywy społecznej nie może
podzlecić jej wykonania.
Dokonywanie zmian w zakresie zaplanowanych działań w ramach realizowanej inicjatywy społecznej,
dodawanie nowych pozycji kosztów do budżetu oraz zmiana zaplanowanych rezultatów w trakcie
realizacji są możliwe wyłącznie po uzyskaniu przesłanej mailem zgody od Organizatora.

Zakończenie realizacji inicjatyw społecznych
§9
1. Podmiot lub grupa, której zostanie przyznany mini grant na realizację inicjatywy społecznej zobowiązuje
się do:
a) rzetelnej realizacji zaplanowanej i opisanej we Wniosku inicjatywy społecznej
b) informowania Organizatora o podejmowanych inicjatywach z 3-dniowym wyprzedzeniem
c) przesłania zdjęć dokumentujących zrealizowane działania, wraz ich z krótkim opisem
d) dostarczenia Organizatorowi rozliczenia zawierającego wykaz wydatkowanych środków,
ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami finansowymi, w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji
inicjatywy społecznej.
2. Rozliczenie inicjatywy społecznej składa się z:
a) zestawienia faktur/ dokumentów finansowych związanych z realizacją inicjatywy (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy)
b) krótkiego sprawozdania z realizacji inicjatywy społecznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
Umowy)
c) wykazu osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
Umowy)
d) kopii wytworzonych materiałów, publikacji, zdjęć, list obecności dokumentujących działania itp.
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Postanowienia końcowe
§ 10
Przesyłając Wniosek do konkursu Oferent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator może zmodyfikować zasady realizacji Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie,
przerwać, odwołać realizację Konkursu lub go zakończyć bez konieczności podania przyczyny.
W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Organizator.
Organizator ma prawo do weryfikacji danych umieszczonych we Wniosku.
W wypadku nierzetelnej realizacji inicjatywy, w szczególności wydatkowania otrzymanych środków w
sposób inny niż określony we Wniosku lub nierozliczenia przyznanego mini grantu w wymaganym
terminie, Oferent może zostać wezwany do zwrotu kosztów pokrytych ze środków Organizatora.
W przypadku grup nieformalnych lub nieposiadających osobowości prawnej – odpowiedzialność ponosi
Lider mini grantu.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 535 332 822, 18 44 11 994 wew.
15 oraz pisząc na adres: ukraina@sc.org.pl.
Szczegółowe zasady realizacji inicjatywy społecznej finansowanej w formie mini-grantu będzie określać
umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Oferentem.
Ochrona danych osobowych
§ 11
Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu - Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z siedzibą w Nowym Sączu.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją Konkursu, zgodnie
z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Jednocześnie przystąpienie do
Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem o byciu poinformowanym przez wszystkich uczestników nt.
celu zbierania danych osobowych oraz o przysługującym prawie dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, możliwości ich sprostowania, prawa do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia
danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

3.

Zgromadzone przez Organizatora dane osobowe oraz informacje zawarte we Wnioskach będą
gromadzone i przetwarzane do celów realizacji, promocji i sprawozdawczości projektu „Wsparcie
integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” oraz mogą zostać wykorzystane w
materiałach informacyjnych, promocyjnych.

4.

Osoby uczestniczące w inicjatywach społecznych akceptują, iż wszystkie w jej ramach podjęte działania
oraz związane z wykonawcami dane osobowe mogą zostać upubliczniane w szczególności na stronie
internetowej Organizatora oraz w innych formach przekazu publicznego realizowanego przez
Organizatora.

5.

Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesyłany Wniosek jest
projektem autorskim Wnioskującego.
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