
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin konkursu na najciekawsze projekty w ramach akcji 
„Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności” 

1. Adresatami konkursu są mieszkańcy obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji (patrz 
strona aktywnaczerwionka.pl lub mapa zawieszona w holu MOK-u, ul. Wolności2)  

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (ul. Kościuszki 22/5,  
44-200 Rybnik), wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. (ul. 3 Maja 36b 
44-230 Czerwionka-Leszczyny ) 

3. Przedmiotem konkursu jest projekt na rozwiązanie istniejącego problemu w danej dzielnicy w jednej 
z trzech kategorii tematycznych:  

 kategoria WYDARZENIE (np. festyn, koncert, konferencja, debata) 
 kategoria EDUKACJA (np. szkolenia, warsztaty) 
 kategoria MAŁA INWESTYCJA 

4. Celem konkursu jest wzbudzenie w mieszkańcach Czerwionki chęci do działania i inicjowania działań 
na rzecz lokalnego społeczeństwa, zaktywizowanie i zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym. 

5. Postanowienia ogólne: 
Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty grupy minimum 3-osobowe, w tym co najmniej jedna 

osoba pełnoletnia, 
 Projekty można zgłaszać na formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej 
www.aktywnaczerwionka.pl, jak również możliwych do pobrania w biurze projektu,  
do dnia 15 maja 2014r włącznie. Godziny pracy biura poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.30-
14.30 i w środy 8.30-17.00. Podpisany projekty należy dostarczyć osobiście do biura projektu  
lub pocztą (adres: biuro projektu „Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności”  
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka – Leszczyny z dopiskiem „konkurs grantowy” 
Równocześnie wniosek powinien zostać przesłany drogą mailową na adres: 
konkurs@aktywnaczerwionka.pl 
 Projekt musi zakładać własny wkład pracy w formie wolontariatu w wymiarze minimum 30 godzin 
na grupę. 
 Realizacja projektu musi zostać zakończona do dnia 30 listopada 2014 roku 

6. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 30 000,00 PLN, po 10 000zł na każdą kategorię  

7. Oceny formalnej dokonają przedstawiciele organizatorów konkursu. Dopuszcza się możliwość 
uzupełniania wniosku, w przypadku uchybienia formalnego, jednak nie później niż 7 dni po 
otrzymaniu e-mailowego wezwania do uzupełniania. Wszystkie wnioski, które przejdą pozytywną 
ocenę formalną oraz będą zgodne z założeniami projektu „Odnowa naszej miejscowości dzięki 
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lokalnej aktywności” zostaną zamieszczone w skróconej formie na stronie 
www.aktywnaczerwionka.pl 

8. Wyłonienie zwycięzców konkursu 
 Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w drodze głosowania mieszkańców, które odbędzie się 
podczas lokalnej debaty zorganizowanej w MOKu. W trakcie debaty każdy mieszkaniec obszaru 
objętego konkursem będzie miał możliwość oddania głosu. Do głosownia dopuszczone zostaną 
osoby powyżej 16 roku życia. 
 W przypadku rezygnacji autorów zwycięskich projektów z podjęcia ich realizacji, pula środków 
przeznaczona na dany projekt zostanie przekazana na realizację kolejnego projektu na liście  
z danej kategorii, który wcześniej nie został wyłoniony do dofinansowania. 

9. Nagrody: 
 Nagrodą główną jest sfinansowanie i merytoryczna pomoc w realizacji min. 3 zwycięskich 
projektów (po jednym z każdej kategorii). 
 Środki pieniężne stanowiące nagrodę w konkursie nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia 
dla osób realizujących pomysł. 

10. Wydatki w ramach poszczególnych kategorii konkursowych muszą zostać zaakceptowane  
przez organizatorów konkursu oraz być zgodne z wytycznymi z zakresie kwalifikowania wydatków  
w ramach POKL, które znajdują się na stronie internetowej:  
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych projektów,  
w szczególności nagrodzonych i wyróżnionych, bez dodatkowej zgody autorów. 

12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 
Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie i celu realizacji oraz 
rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawienia. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

14. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 

 

 


