REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU
DLA MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK
ZATORZA I STAREGO MIASTA W TCZEWIE
„PODWÓRKOWA OD-NOWA”
EDYCJA I 2020
Grupy sąsiedzkie z obszaru Starego Miasta i Zatorza w ramach projektu „Miasto od Nowa. Rewitalizacja
Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego, mogą uzyskać środki

finansowe na realizację swoich

pomysłów w ramach konkursu „Podwórkowa Od-nowa”.
Program gwarantuje również pomoc specjalistów przy ich realizacji (np. architekt, prawnik).
W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości od 500 zł do 15 000 zł.
Dofinansowanie można przeznaczyć na działania zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie
obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji (np. ogródki, place zabaw, podwórka).

Konkurs realizowany jest przez koalicję organizacji pozarządowych: Fundację Pokolenia, Stowarzyszenie
Gospodarcze Kociewie, Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Fundację Instytut Nauk
Stosowanych w partnerstwie z Gminą Miejską Tczew.
Operatorem Konkursu jest Fundacja Pokolenia z biurem: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.

I. CELE KONKURSU
Cele Konkursu:
A. Umożliwienie mieszkańcom Starego Miasta i Zatorza wpływu na to, jak wygląda ich okolica.
B. Wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców Starego Miasta i Zatorza.
C. Zwiększenie udziału mieszkańców Starego Miasta i Zatorza w decydowaniu o jakości życia i przestrzeni,
w której żyją.
D. Integracja mieszkańców Starego Miasta i Zatorza.

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
A. O dotacje mogą ubiegać się grupy składające się z min. 5 osób. w wieku od 13 roku życia. Warunkiem
jest, aby co najmniej jedna osoba z grupy była pełnoletnia.

B. Wnioskodawcy niepełnoletni muszą załączyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
na udział w Konkursie.

C. W jednej edycji do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek.
D. W konkursie mogą wziąć udział te grupy, które mieszkają i planują prowadzić działania na terenie
objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tczewa: teren Starego Miasta i Zatorza.

III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
Z otrzymanego wsparcia można finansować:
działania zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie osiedla (np. ogródki, place zabaw,
podwórka) oraz przestrzenie wspólne (np. klatki schodowe), w tym:
- prace przygotowawcze, porządkujące dany teren,
- niewielkie prace budowlano- remontowe, malarsko – konserwacyjne,
- prace montażowe obejmujące drobną architekturę miejską (zamontowanie stojaków rowerowych, budowa
piaskownic, trzepaków itp.),
- zakup niewielkich elementów architektury miejskiej (ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery),
– wspólne wykonanie ogródka, strefy wypoczynku (leżaki, hamaki, meble miejskie),
- działania artystyczne w przestrzeni osiedla np. murale, graffiti, wystawa, instalacje,
- koszty osobowe, honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadań
projektowych,
- koszty materiałów niezbędnych do realizacji zadania np. farby, drobne materiały budowlane, drobne narzędzia
dla osób angażujących się w wykonanie zadania,
- koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
- koszty dostosowania przestrzeni wspólnych dla użytkowników poruszających się z wózkami i na wózkach
(podjazdy, windy),
UWAGA: Warunkiem koniecznym jest, by działania angażowały mieszkańców w formie pracy społecznej
(nieodpłatnej) na rzecz realizacji zadania.

Z otrzymanych środków pieniężnych nie można finansować:
o

udzielania pożyczek,

o

przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,

o
o

celów religijnych i politycznych,
zadań polegających na grodzeniu, ograniczaniu dostępu mieszkańców do przestrzeni objętych działaniami
(np. szlabany, ogrodzenia, mury itp.)

o

bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,

o

zakupu gruntów,

o

budowy obiektów przemysłowych,

o

podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,

o

kosztów ponoszonych za granicą,

o

kar, grzywien i odsetek karnych,

o

zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek,

o

finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,

o

prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty będą uznane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem
i są niezbędne do jego realizacji oraz są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

IV. HARMONOGRAM KONK URSU

I etap

II etap

III etap

warsztaty kreatywne mające na celu wsparcie
Warsztat Zatorze –20.01.2020
mieszkańców w wypracowaniu pomysłów na projekty
Warsztat Stare Miasto – 27.01.2020
(po jednym warsztacie na Zatorze i Stare Miasto)

03.02.2020 – 10.02.2020

składanie przez mieszkańców
intencyjnych z opisem koncepcji

11.02.2020 – 17.02.2020

ocena listów intencyjnych dokonywana przez Komisję
przy wsparciu eksperckim (opracowanie rekomendacji,
w tym możliwości finansowania alternatywnego dla
każdego złożonego pomysłu). Wynikiem tego etapu
będzie wyłonienie pomysłów zakwalifikowanych
do kolejnego etapu.

19.02.2020-20.02.2020

warsztaty kreatywne dla wyłonionych w III etapie grup
mieszkańców, mające na celu dopracowanie pomysłów,
integrację
osób
uczestniczących,
wzmocnienie
zaangażowania grup

20.02.2020 – 16.03.2020

indywidualne wsparcie poszczególnych grup w
wypracowaniu koncepcji, projektów, planów (architekci,
ogrodnicy, prawnicy, urbaniści, aktywiści miejscy itp.).
Ten etap kończy się stworzeniem przez grupy planu
inicjatywy określającym szczegółowy zakres działań
z budżetem, harmonogramem, podziałem obowiązków
w grupie, w efekcie złożeniem wniosku.

17.03.2020 – 27.03.2020

Ocena wniosków przez Komisję, zatwierdzenie listy
wniosków przekazanych do dofinansowania.

IV etap

31.03.2020

V etap

prostych

listów

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie.

01.04.2020 – 30.09.2020

realizacja projektów - każda grupa otrzymuje wsparcie
mentora/-ki, który/-a podtrzymuje zaangażowanie,
sieciuje zasoby dostępne w lokalnych instytucjach /
organizacjach pozarządowych / firmach niezbędne do
realizacji inicjatyw.

01.10. 2020 – 30.11.2020

Prezentacja efektów w formie wystawy lub innej
w zależności od pomysłu mieszkańców.

V. SPOSÓB WYŁANIANIA REALIZATORÓW PROJEK TÓW
Operatorzy dokonają oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
1. wniosek został złożony w trakcie konkursu, tj. od 20.02.2020 do 16.03.2020 i jest kompletny
(tzn. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
2. wniosek
jest
złożony
przez
grupę
uprawnioną
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu.
3. harmonogram projektu na
01.04.2020. a 30.09.2020 r.

realizację

inicjatywy

jest

do

udziału

przewidziany

w
na

konkursie,

okres

między

4. przedstawiony we wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
5. kwota wnioskowanego wsparcia finansowego nie przekracza 15.000 złotych i jest nie mniejsza niż 500 zł.
6. w ramach składanej oferty nie przewiduje się pobierania opłat od uczestników działań projektowych.

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny komisji
grantowej powołanej przez Operatora Konkursu.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji, Partnerów realizujących działania w zakresie
rewitalizacji w Tczewie, mieszkańców terenu objętych GPR .

W wyniku oceny merytorycznej wyłonione zostaną wnioski skierowane do realizacji.

Komisje wybiorą te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu:
a) jasno określony/a problem/potrzeba/pomysł,
ważny/a dla społeczności
której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;
b) poprawnie ułożony harmonogram – realność jego realizacji w przewidzianym czasie

i/lub

grupy,

2) Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań i promocja projektu:
a) sposób i skala zaangażowania mieszkańców oraz partnerów (np. innych organizacji, samorządu
lokalnego, grup nieformalnych, wolontariuszy/ek),
c) informacja o zapewnieniu trwałości realizowanego zadania
3) Budżet projektu:
a) realność kosztów i ich zasadność
b) poprawna kalkulacja wydatków
c) dodatkowo zaangażowane zasoby własne i/lub partnerów.

Komisje mają prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej. Operator
Konkursu zgodnie z decyzjami komisji grantowej będą przedstawiać grupom do akceptacji
proponowane wartości dofinansowania projektów. Decyzje Komisji grantowej są ostateczne i nie ma
możliwości odwołania się od ich postanowień!

UMOWY Z REALIZATORAMI PROJEKTÓW
Przyznane dotacje są wydatkowane na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Operatorem a grupą
nieformalną. Umowa określa w szczególności procedury wydatkowania i rozliczania, praw własności
oraz trwałości.
PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2020 roku wynosi 50 000 zł.

V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez wniosek on-line dostępny na stronie
https://bit.ly/2ZJdmFd
od 20.02.2020 do 16.03.2020
Informacji udzielają: Łukasz Rościszewski oraz Gosia Peplińska
w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie
od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 15:00
lub pod nr tel. 58 352 45 46
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 27.03.2020

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Zgoda właściciela gruntu, na którym realizowane jest zadanie (wzór stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu)
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w realizacji zadania, w przypadku niepełnoletnich
członków grupy nieformalnej (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu)

