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REGULAMIN 

Konkursu grantowego „Akademia projektów wolontariackich” 
kierowanego do grup wolontariuszy  

 
 

     §1 
Organizatorzy  

1. Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej (zwany dalej koordynatorem) ogłasza konkurs grantowy Akademia 
projektów wolontariackich (zwany dalej Programem) współfinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu 
„Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim”. 

 
§2 

Założenia ogólne konkursu dotacyjnego 
1. Cele konkursu dotacyjnego: 

 umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności, 

 popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu, 

 wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny, 

 angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego.  
2. Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński). 
3. W ramach Programu grupy wolontariuszy mają szansę na realizację własnych pasji, rozwój 

zainteresowań, prowadzenie działań, które uważają za potrzebne i pożyteczne dla niej i dla otoczenia. 
Na ten cel mogą otrzymać środki finansowe (dotacje). 

4. Dotacje będą przyznawane w drodze konkursu dotacyjnego (zwanego dalej konkursem) będącego 
elementem Programu. 

5. Realizatorzy konkursu wykonują swoją prace wolontarystycznie bez wynagrodzenia, angażując tym 
samym innych do wspólnych działań.  
Dotacja może być wykorzystana na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania, bez kosztów 
osobowych dla realizatorów. 

6. Dotacje będą przyznane na projekty, które pozwalają zaangażować się w działania wspierające szeroko 
rozumianą edukację, dbałość o ochronę środowiska, sport oraz przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa i popularyzacji lokalnych obyczajów. Liczymy na pomysłowość i społeczną aktywność 
ludzi – nie tworzymy więc zamkniętej listy rodzajów inicjatyw, które można zgłaszać do konkursu. Każda 
propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza 
społeczność. Inicjatywy muszą mieć charakter programów społecznych. 

7. Dotacje będą przyznane na realizację projektów opracowanych i wdrażanych przez grupy młodzieżowe. 
8. W ramach konkursu przyznanych zostanie minimum 15 dotacji dla grup wolontariuszy w wysokości do 

2000,00 zł. 
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9. Projekty zgłaszane przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od 01.07.2015 roku 
do 30.11.2015 roku i nie powinny trwać krócej niż 3 miesiące. 

10. Jedna grupa wolontariuszy może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. 
 

 
§ 3 

Kto może ubiegać się o dotacje 
1. Uczestnicy: grupy inicjatywne, małe organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, grupy 

nieformalne dorośli, seniorzy. 
2. Uczestnikami konkursu będą zarówno osoby objęte działania warsztatowymi jak i nowe spoza 

grupy docelowej. 
3. O dotacje mogą ubiegać się grupy wolontariuszy, których członkami są minimum 3 osoby. W 

prowadzone akcje zaangażować się mogą także ich rodziny i znajomi, którzy w konkursie uczestniczą 
jako aktywni wolontariusze oraz często jako właściwi inicjatorzy działań. 

4. Grupy wolontariuszy, aby ubiegać się o dotacje muszą nawiązać współpracę z instytucją posiadającą 
osobowość prawną (np. organizacją pozarządową, domem kultury, biblioteką, świetlicą, Ochotniczą 
Strażą Pożarną), która obejmie patronat nad projektem i w imieniu grupy będzie mogła podpisać 
umowę dotacji oraz użyczyć jej konta bankowego, na które przekazana zostanie dotacja. Patronem 
grupy młodzieżowej nie może zostać osoba indywidualna, instytucja komercyjna (np. firma), ani 
organizacja pełniąca rolę koordynatora. 

5. Jedna instytucja posiadająca osobowość prawną może zostać patronem maksymalnie trzech projektów 
młodzieżowych. 

6. Grupy młodzieżowe, które chcą realizować projekt, a nie wiedzą w jaki sposób nawiązać współpracę z 
instytucją posiadającą osobowość prawną (patronem projektu) mogą zgłosić się do koordynatora 
(adres FLZP „Młodzi Razem”, ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00-14.00, tel. 24 2683774, fundusz@mlodzirazem.pl), który pomoże im znaleźć takiego patrona. 

 
§4 

Jak zgłosić się do konkursu dotacyjnego 
1. Grupa wolontariuszy, która chce ubiegać się o dotację powinna: 

a. Przygotować własny projekt, czyli: 

 zastanowić się co dokładnie chce zrobić, jakiego rodzaju działania podjąć i jaki będzie cel 
działań; 

 zaplanować co jest jej potrzebne do przeprowadzenia działań i sprawdzić jaki jest ich koszt, 
oraz jakie rzeczy, czy inny rodzaj pomocy może otrzymać za darmo; 

 zaplanować harmonogram działań. Określić kiedy i w jakiej kolejności  przeprowadzone 
zostaną poszczególne działania. 

b. Opisać swoją grupę i projekt na odpowiednim formularzu (wniosek do konkursu): 

 pobrać wzór wniosku do konkursu ze strony internetowej koordynatora 
www.mlodzirazem.pl/wolontariat  lub osobiście (adres do korespondencji: ul. 1 Maja 7B,  
09-402 Płock, tel. 24 2683774, fundusz@mlodzirazem.pl); 

c. Nawiązać współpracę z patronem projektu i pozyskać od niego deklarację objęcia projektu 
patronatem (na odpowiednim formularzu, który znajduje się w tym samym wniosku); 

d. Złożyć wniosek zawierający deklarację patrona projektu do Funduszu Lokalnego Ziemi 
Płockiej „Młodzi Razem” (adres do korespondencji: ul. 1 Maja 7B,  
09-402 Płock) w terminie do 26.06.2015r. 

2. Grupa młodzieżowa, która nie wie w jaki sposób przygotować projekt i wypełnić wniosek do konkursu 
może zgłosić się do koordynatora (adres do korespondencji: ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock, tel. 
24 2683774, fundusz@mlodzirazem.pl), który pomoże jej przygotować materiały.  

 
 
 
 

http://www.mlodzirazem.pl/wolontariat
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§5 
Ocena wniosków złożonych przez grupy młodzieżowe 

1. Wszystkie złożone przez grupy wolontariuszy projekty będą podlegały ocenie formalnej (m.in. czy 
wniosek jest wypełniony poprawnie, czy zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania, czy grupa 
młodzieżowa liczy odpowiednią liczbę osób w odpowiednim wieku, czy wnioskowana kwota mieści się 
w dopuszczalnych granicach itp.): 

a. Ocenę formalną projektu przeprowadzi koordynator programu. 
2. Wyłącznie wnioski, które pozytywnie przejdą przez ocenę formalną poddane zostaną ocenie 

merytorycznej: 
a. Ocenę merytoryczną projektów przeprowadzi niezależna komisja konkursu dotacyjnego, 

powołana przez koordynatora, w skład której wejdzie minimum 6 osób w tym: maksymalnie 2 
przedstawicieli koordynatora, maksymalnie 1 przedstawiciel Regionalnego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Płocku, maksymalnie 1 przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płocku, inne 
osoby związane ze środowiskiem lokalnym; 

b. Członkiem komisji konkursu nie może zostać żadna osoba bezpośrednio związana, z grupą 
młodzieżową, która złożyła swój wniosek do konkursu; 

c. Komisja konkursu dotacyjnego dokona oceny po zapoznaniu się z wnioskami wszystkich grup 
młodzieżowych i na podstawie określonych kryteriów oceny; 

d. Każdemu wnioskowi komisja przypisze odpowiednią liczbę punktów, a następnie stworzy 
ranking projektów. Te projekty, które zostaną najwyżej ocenione przez komisję dostaną 
dofinansowanie. 

3. Kryteria oceny merytorycznej projektów: 
a. Przydatność projektu dla grupy wolontariuszy (co zyska dana grupa młodzieżowa dzięki 

realizacji projektu?) – maks. 10 punktów; 
b. Przydatność projektu dla otoczenia (co zyska otoczenie / społeczność lokalna / inne osoby 

dzięki realizacji projektu? Czy jakieś inne instytucje np. szkoły, organizacje, inne grupy 
młodzieżowe będą współpracować przy realizacji projektu?) – maksymalnie 10 punktów; 

c. Oryginalność i innowacyjność projektu w środowisku lokalnym (czy projekt wnosi coś nowego 
do danej społeczności, jest np. propozycją nowych form aktywności młodzieży?) – maksymalnie 
5 punktów; 

d. Spójność proponowanych działań (czy wszystkie proponowane działania są uzasadnione  
i tworzą jedną całość?) – maksymalnie 5 punktów; 

e. Klarowność budżetu (czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami  
i uzasadnione w projekcie?) – maksymalnie 5 punktów. 

4. Komisja i koordynator zastrzegają sobie prawo do negocjowania z realizatorami wybranych projektów 
kwoty udzielonej dotacji. 

5. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania. 
 

§6 
Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego i przekazanie dotacji 

1. Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej 
www.mlodzirazem.pl/wolontariat oraz wywieszone w siedzibie koordynatora. 

2. Dotacja będzie przekazana grupie młodzieżowej na podstawie umowy dotacji podpisanej z patronem 
projektu. 

3. W umowie dotacji zawarta zostanie informacja na co mogą zostać przeznaczone środki z dotacji. 
Dokładnie wskazana zostanie grupa wolontariuszy i projekt, na realizację którego, przyznana została 
dotacja.  

4. Umowy podpisane zostaną w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 
 
 
 
 
 

http://www.mlodzirazem.pl/wolontariat
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§7 

Obowiązki grupy, która otrzymała dotację 
1. Grupa wolontariuszy, która otrzymała dotację zobowiązana jest do: 

a. przystąpienia do realizacji projektu; 
b. informowania koordynatora o prowadzonych działaniach na jego prośbę; 
c. zbierania wszystkich dokumentów potwierdzających ponoszone w ramach projektu wydatki; 
d. złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu do koordynatora 

w terminie określonym w umowie. 
e. informowania o programie i jego organizatorach we wszystkich materiałach informacyjnych, 

wywiadach, na plakatach itd. 
2. Po zakończeniu realizacji projektu wnioskodawcy będą musieli złożyć prezentację multimedialną w 

formie elektronicznej lub film przedstawiając inicjatywę wolontariacką.  
Na podstawie zebranych informacji powstaną „Bazy dobrych praktyk wolontariackich” zamieszczonych 
na stronie www.mlodzirazem.pl/wolontariat 

 
§8 

Informacje dodatkowe o Programie 
1. Program ma własną podstronę internetową na www.mlodzirazem.pl/wolontariat, na której będą 

publikowane informacje o prowadzonych przez grupy młodzieżowe działaniach. 
 
 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie 
 
Dodatkowe informacje o programie Pracownia Aktywności znajdują się na stronach internetowych: 

 www.mlodzirazem.pl/wolontariat 

 www.mlodzirazem.pl 
 www.rceeplock.pl 

 
 
Informacji udzielają:  
(udzielamy informacji o Programie, pomożemy przygotować wnioski, znaleźć patrona projektu) 
 

 
Dariusz Winiarski 

Iwona Marczak 
 (tel. 24 268 37 74) 

od pn. do pt. 9.00 – 14.00 
lub telefonicznie: 514263249, 

e-mail: fundusz@mlodzirzem.pl  
 

 
 
 
 

http://www.mlodzirazem.pl/
http://www.mlodzirazem.pl/wolontariat
http://www.mlodzirazem.pl/
http://www.rceeplock.pl/
mailto:fundusz@mlodzirzem.pl

