
 

 

  

Regulamin III edycji konkursu mini-grantowego „Wkrętak! Wkręć siebie i innych w 

działanie”  

  

I Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu mini-grantowego „Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie” 

jest portal Działasz.pl prowadzony przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

2. Konkurs jest realizowany dzięki środkom zebranym z kampanii 1%. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.   

  

II Założenia konkursu  

1. Celem konkursu jest aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz najbliższego 

otoczenia (szkoły lub społeczności lokalnej).   

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu propozycji działania społecznego zgodnego 

z celem konkursu. Zgłoszenie propozycji następuje poprzez przesłanie organizatorowi 

wypełnionego formularza wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków i 

kryteriów ich oceny znajdują się w punkcie 3 niniejszego regulaminu.  

3. Autorzy i autorki najlepiej ocenionych wniosków otrzymają do 1000 zł dofinansowania  na 

realizację projektu. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 

3000 zł.  

  

III Kryteria oceny wniosków   

1. Formalne  

 W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe złożone z uczniów i uczennic 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.   

 Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej 3 - osobową grupę projektową.  

 Ocenie podlegać będą zgłoszenia przesłane na adres redakcja@dzialasz.pl  do 20 

października 2016 roku zawierające wypełniony formularz wniosku dostępny  na 

stronie www.dzialasz.pl.  

 Projekty mogą być realizowane między 1 listopada 2016 roku a 1 marca 2017 roku.  

2. Merytoryczne  

 Projekt powinien odpowiadać na konkretne i zbadane potrzeby szkoły lub 

społeczności lokalnej. Odbiorcami projektu mogą być młodzi ludzie oraz inni 

członkowie i członkinie społeczności lokalnej.   

 Projekt powinien angażować możliwie dużą grupę młodych ludzi w działanie  na 

rzecz najbliższego otoczenia.   

 Działanie powinno mieć możliwość kontynuacji i utrwalenia jego efektów.   
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 Projekt powinien uwzględniać zaangażowanie lokalnych sojuszników 

wspierających realizację inicjatywy.   

 Budżet projektu musi być przejrzysty, a zapisane w nim wydatki muszą odnosić się 

bezpośrednio do realizowanych działań.  

 Wszystkie elementy wniosku oraz budżet będą oceniane według skali punktowej 

zawartej w kryteriach oceny wniosku będących załącznikiem do niniejszego 

regulaminu.  

  

IV Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Oceny wniosków i wyboru najciekawszych projektów dokona jury złożone  z pracowników 

i pracownic Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.   

2. Minimalna liczba punktów kwalifikująca projekt do oceny wynosi 27 punktów z całości 

oraz minimum 1 punkt w kategoriach „realizacja celów” i „budżet”.   

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 października 2016 roku na portalu 

www.dzialasz.pl. Ze zwycięskimi zespołami będziemy się kontaktować także mailowo i 

telefonicznie.   

4. Każdy uczestnik i uczestniczka konkursu otrzyma maila z uzasadnieniem oceny  do 10 

listopada 2016 roku.   

5. Od oceny jury nie ma odwołania. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.   

6. Warunkiem otrzymania grantu jest udział dwóch osób z zespołu projektowego  w 

warsztacie wprowadzającym, który odbędzie się 5 listopada 2016 roku  w Warszawie. 

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu będą mieli zagwarantowane wyżywienie oraz zwrot 

kosztów podróży.   

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całej puli środków 

przeznaczonych na mini-granty oraz do zwrócenia się z prośbą o uzupełnienie wniosków 

w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń spełniających wymagania punktowe.   

  

V Realizacja projektu   

1. Dofinansowanie projektów będzie rozliczane na podstawie faktur uwzględniających zakup 

materiałów lub usług zapisanych w budżecie projektu. Może się to odbywać  na dwa 

sposoby:  

 uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi opłaconą fakturę, organizator 

dokonuje zwrotu kosztów zakupu na konto wskazane przez grupę projektową,  

 uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi nieopłaconą fakturę  z 

terminem płatności nie krótszym niż 14 dni nie później niż 5 dni od daty zakupu, 

organizator dokonuje płatności na podstawie faktury.  

2. Faktury powinny zostać przesłane do organizatora najpóźniej 10 marca 2016 roku.   

3. Zakup materiałów lub usług nie znajdujących się w budżecie powinien  być skonsultowany 

z osobą odpowiadającą za wsparcie projektu ze strony Fundacji Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonania zwrotu pieniędzy za 

wydatki nieznajdujące się w budżecie i nie skonsultowane przed zakupem z upoważnioną 

osobą.   
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4. Każdy zwycięski projekt będzie wspierany merytorycznie przez pracowników  i pracownice 

Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Osoba odpowiedzialna za wsparcie danego 

projektu skontaktuje się z jego koordynatorem/koordynatorką w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu.   

5. Zespoły projektowe są zobowiązane do przesłania krótkiego sprawozdania z realizacji 

projektu, na podstawie formularza zawartego na stronie www.dzialasz.pl wraz z min. 3 

zdjęciami na adres redakcja@dzialasz.pl. 

6. Zespoły projektowe są zobowiązane do umieszczania informacji o dofinansowaniu oraz 

logotypu portalu Działasz.pl we wszystkich materiałach prasowych oraz materiałach 

promujących projekt i wytworzonych w ramach dofinansowania.   

  

VI Postanowienia końcowe  

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  i 

wyrażeniem zgody uczestników i uczestniczek na przetwarzanie danych osobowych przez 

Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych.  

2. Na pytania dotyczące konkursu odpowiada Magdalena Szczerbaciuk mailowo: 

magdalena.szczerbaciuk@ceo.org.pl oraz telefonicznie: 660 920 419. 
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