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REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR START-UPÓW NA INICJATYWY
LOKALNE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wsparcie
start-upów na inicjatywy lokalne.
2. Lokalną inicjatywą (start-up’em) jest zespół spójnych, zaplanowanych działań
służących pobudzaniu aktywności społecznej, aktywizacji i animacji społeczeństwa
lokalnego,
promujących
inicjatywy
edukacyjne,
kulturalne,
wolontariat,
wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz dążące do wsparcia
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też inicjowaniem współpracy
pomiędzy organizacjami.
3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Radomki” z siedzibą w Janiszewie, przy ul. Zielonej 127, 26-652 Zakrzew.
4. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego pt. „Aktywni
Animatorzy Społeczności Lokalnych” i został dofinansowany ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja
działań
z
zakresu
wzmacniania
potencjału
mazowieckich
organizacji
pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej
II. CELE I EFEKTY KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
1) wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych,
2) promowanie aktywnych organizacji /grup,
3) promowanie i rozwój lokalnych liderów, organizacji pozarządowych,
4) promowanie wolontariatu,
5) aktywizacja społeczności do uczestniczenia w inicjatywach lokalnych,
6) wsparcie rozwoju ruchu społecznego oraz integracji mieszkańców, których
pomysły będą miały wpływ na rozwój gmin wiejskich i miejsko wiejskich.
2. Efektem konkursu jest dofinansowanie i zrealizowanie 5 inicjatyw społecznych.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji
inicjatywy społecznej są:
a) osoby indywidualne/fizyczne - liderzy środowisk wiejskich, miejskich i miejskowiejskich,
b) organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i
miejskich objętych obszarem ,
c) przedstawiciele
grup
nieformalnych/grup
inicjatywnych
działających
w środowisku wiejskim i miejsko-wiejskim.
2. Projekty realizowane mogą być na następującym obszarze:
- powiat przysuski: gminy: Borkowice, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha,
Wieniawa;
- powiat radomski - gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala,
Pionki, Przytyk, Radom, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew,
- powiat zwoleński: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń;
2. Każdy uczestnik konkursu reprezentujący organizację i/lub grupę nieformalną musi
spełnić następujące warunki:
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1) być bezpośrednio zaangażowanym w realizację inicjatywy będącej przedmiotem
zgłoszenia do konkursu,
2) być związanym z obszarem, na którym realizowane jest zadanie publiczne.
3) powinien po otrzymaniu dofinansowania uczestniczyć w systemie szkoleń
stacjonarnych i szkoleń e-learningowych,
IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście na adres „Razem
dla Radomki” ul. Zielona 127, Janiszew (26-652 Zakrzew) wniosku (w temacie
należy wpisać: Konkurs na realizację start-upów na inicjatywy lokalne
2. Wniosek o wybór lokalnej inicjatywy można złożyć tylko raz, ale
organizacja/grupa nieformalna/osoba fizyczna może być partnerem w więcej
niż jednej inicjatywie zgłaszanej do konkursu.
3. Wniosek składa osoba fizyczna, lider grupy nieformalnej, przedstawiciele
organizacji pozarządowej uprawnieni do zgłoszenia konkurs organizacji
pozarządowej, który będzie realizował zgłaszaną inicjatywę lokalną.
4. Wnioski projektowe opisują autorskie inicjatywy mające służyć: integracji
środowiska lokalnego, animacji społecznej i obywatelskiej, organizacji
inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, społecznych,
promocji wolontariatu.
5. Wnioski projektowe należy składać w terminie do 22.09.2020 r. do godziny
16.00 w siedzibie Biura Organizatora Konkursu.
6. Wnioski projektowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożenie wnioski projektowej traktowane jest jako wyrażenie zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji
konkursowej, w celu promocji.
V. JURY KONKURSU
1. Zespół oceniający złożone wnioski projektowe (Komisja) powołuje Prezes
Zarządu „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania – Oferent zadania
publicznego.
2. W skład Komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i
wiedzę uprawniającą je do oceny zgłoszonych projektów.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne
powiązania z podmiotami zgłaszającymi inicjatywę do konkursu.
VI. ZASADY ROZSTRZYGANIA KONKURSU
1. Kryteriami oceny wniosków/fiszek projektowych :
a. szczegółowość opisu poszczególnych zadań w ramach zgłaszanej
inicjatywy lokalnej (0-20 pkt.),
b. znaczenie inicjatywy lokalnej dla społeczności lokalnej w powiązaniu z
diagnozą lokalnych potrzeb (0-10 pkt.)
c. efektywność inicjatywy lokalnej (0-10 pkt.)
d. inicjatywa
lokalna
angażuje
jak
największą
ilości
osób
(partnerzy/uczestnicy przedmiotowego zadania publicznego, wolontariusze
i inni) (0-5 pkt.)
e. partnerami w realizacji inicjatywy są inni uczestnicy zadania publicznego
(inne
organizacje/grupy
nieformalne)
pt.
„Aktywni
Animatorzy
Społeczności Lokalnych” (0-5 pkt.)
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f.

klarowność
przedstawionego
budżetu
i
jego
adekwatność
do
proponowanej inicjatywy (0-10 pkt.)
g. udział środków własnych (finansowych i/lub rzeczowych/osobowych) w
realizacji inicjatywy (0-5 pkt.)
h. innowacyjność zaproponowanych zadań w ramach inicjatywy (0-5 pkt)
i. doświadczenie uczestnika w realizacji projektów i inicjatyw finansowanych
ze środków zewnętrznych (0-5 pkt.)
j. doświadczenie uczestnika w realizacji inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej (0-5 pkt.)
k. ocena trwałości realizacji projektu, który nie jest wydarzeniem
jednorazowym a ma szansę być kontynuowany w przyszłości. (0-5 pkt.)
l. Realizacja działania związanego z realizacją działań wolontariackich,
szkolnych klubów wolontariackich, promocją wolontariatu (0-15 pkt.)
m. Realizacja projektu skierowana jest na obszar wiejski (0-10 pkt.)
n. Realizacja projektu skierowanego dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (0-10 pkt)
2. Wniosek może uzyskać maksymalnie 120 pkt.
3.
Decyzję o ocenie wniosku i dofinansowaniu inicjatywy podejmuje jury
jednogłośnie na podstawie dokonanej gruntownej oceny wniosków.
4. Decyzje jury mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurze odwołania.
VII. DOFINANSOWANIE
1. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma 5 inicjatywy lokalne, które na
etapie oceny przeprowadzonej przez jury otrzymały najwyższą liczbę punktów.
2. Wysokość przyznanego wsparcia zależeć będzie od ilości punktów otrzymanych
na etapie oceny projektu, na podstawie której przygotowana będzie lista
rankingowa projektów i wynosić będzie od 1000,00 zł do 2000,00 zł.
3. Łączna wysokość grantów wynosi 6000,00 zł.
4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na:
1) stronie internetowej: www.razemdlaradomki.pl
2) portalu społecznościowym facebook.com „Razem dla Radomki”
6. Z każdym z Lokalnej Inicjatywy (przedstawicielem organizacji /grupy
nieformalnej) podpisana zostanie umowa na realizację inicjatywy społecznej.
7. Umowy podpisane zostaną w terminie 5 dni od momentu publikacji wyników
konkursu.
8. Realizacja każdej z wybranych inicjatyw musi zakończyć się do dnia 18.12.2020
r.
9. Nabywcą usług, artykułów w ramach inicjatywy (podmiotem, na który będą
wystawiane rachunki, faktury, zawierane umowy dot. realizacji inicjatywy)
będzie formalnie „Razem dla Radomki” – Organizator konkursu, a realizatorem
inicjatywy – jaj Autor tj. organizacja/grupa nieformalna. W przypadku
zawierania umów o dzieło i umów zlecenie należy wystawić na Organizatora
konkursu przez Beneficjenta konkursu notę obciążeniową.
10. Wybrane inicjatywy zostaną sfinansowane z środków pozyskanej dotacji na
realizację zadania publicznego pt. „Aktywni Animatorzy Społeczności
Lokalnych”.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych i ich publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, oraz zdjęć
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i innych materiałów medialnych, informacyjnych i promocyjnych związanych z
realizowaną inicjatywą.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do
realizacji Konkursu i oznacza w szczególności:
1) nazwisko i imię/imiona, nazwa organizacji
2) ulica, kod, miejscowość, gmina,
3) telefon, ewentualnie fax,
4) adres e-mail.
3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
5. Administratorem danych jest „Razem dla Radomki” z siedzibą w Janiszew.
6. Powierzenie danych jest dobrowolne.
7. „Razem dla Radomki” zobowiązuje się do:
1) zapewnienia, że dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.
2) niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także
o wszelkich czynnościach związanych z realizacją w/w Konkursu
prowadzonych
przez
Generalnego
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
3) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób biorących udział
w Konkursie.
8. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO
informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LGD Razem dla Radomki z
siedzibą w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew, z administratorem
danych
osobowych
można
kontaktować
się
poprzez
adres
e-mail:
zarzad@razemdlaradomki.pl
lub
pisemnie
na
adres
korespondencyjny
administratora danych wskazany w pkt. 1;
b) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im
zadania w drodze zawartej umowy.
c) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach
określonych w rozporządzeniu 2016/679;
d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
e) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin
konkursu
www.razemdlaradomki.pl

dostępny

jest

na

stronie

internetowej
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2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Organizatora
konkursu: Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 (Zakrzew), tel. 48 38 58 996, email: zarzad@razemdlaradomki.pl, promocja@razemdlaradomki.pl
3. Niniejszy Regulamin może być zamieniony o czym zainteresowani udziałem
w konkursie zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych,
których adresy podano w Części VII pkt. 4 ppkt. 1) Regulaminu.

