Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

REGULAMIN "Działamy, rozwijamy" - Twój dobry pomysł
I INFORMACJE OGÓLNE
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego wśród Mieszkańców Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie – Dzieci i Młodzieży w wieku od 10 do 18 lat (lub do czasu ukończenia
nauki).
Projekt dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
II WARUNKI FORMALNE
1. O wsparcie swoich projektów mogą ubiegać się grupy składające się od 3 do 5 osób w wieku od
10 do 19 lat (lub do czasu ukończenia nauki), zamieszkałe na terenie Miasta lub Gminy Jabłonowo
Pomorskie. Wiek uczestnika oznacza ukończone lata.
2. Projekt musi być przedstawiony we Wniosku o dotację, który zamieszczony jest na stronie
www.bramaepok.pl.
Wypełniony Wniosek o dotację należy przesłać w wersji elektronicznej na adres
fundacjabramaepok@o2.pl w terminie od 05.09.2020 do 18.10.2020 roku do godz. 24:00 lub
przekazać osobiście do tego czasu. Wyniki na bieżąco.
4. Maksymalna kwota dotacji na zakup potrzebnych rzeczy i usług do realizacji projektu to 1000 zł.
5. Wszelkie działania grupy projektowej muszą opierać się na wolontariacie. Członkowie nie mogą
pobierać wynagrodzenia za realizację projektu.
6. Realizacja projektu musi być zaplanowana w przedziale czasowym od 21.09.2020 r. do
30.10.2020r.
7. Projekt musi trwać minimalnie 1 tydzień, a maksymalnie 1 miesiąc
8. Każdy niepełnoletni członek grupy projektowej musi dostarczyć do Fundacji Brama Epok w
terminie do 18.10.2020 roku w formie papierowej podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego
zgodę na uczestnictwo w projekcie (na wzorze zamieszczonym na stronie www.bramaepok.pl).
Zgody mogą być przekazane Zarządowi Fundacji osobiście (np. 12.09 w Mileszewach) lub pocztą:
Fundacja Brama Epok, Szczuka 12 a , 87 – 300 Brodnica. Niedostarczenie zgody skutkuje
usunięciem uczestnika z grupy projektowej.
9. Jedna grupa projektowa może złożyć jeden wniosek w jednym naborze.
10. Jeden członek grupy projektowej może być także członkiem w innych grupach.
11. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.
13. Rozliczenie dotacji następuje w ciągu 14 dni od zakończenia działań projektowych z pomocą
Zarządu Fundacji.
14. Przesłanie Wniosku o dotację jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wniosków i materiałów związanych z realizacją projektu w
celach promocyjnych.
III. ZASADY OCENIANIA
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1. Każdy wniosek oceniony będzie przez powołaną Komisję , w składzie której będzie Zarząd i
Rada Fundacji.
2. Komisja wybierze te projekty, który w najwyższym stopniu spełniają następujące kryteria:
a) angażują innych mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (nie tylko członków grupy
projektowej);
b) odpowiadają na jasno zdefiniowany we wniosku problem (pkt II.3. wniosku)
c) działania są adekwatne do określonych celów;
d) budżet jest adekwatny do zaplanowanych działań i racjonalny.
e) w całości są przygotowane przez młodzież i zakładają realizację projektu przez młodzież.
3. Dodatkowe punkty podczas oceny otrzymają wnioski które:
a) wspierają integrację różnych grup społecznych;
b) wspierają rozwój młodzieży;
c) wnioskodawcy są członkami jednej grupy projektowej.
4.Z otrzymanej dotacji nie można finansować:
a) udzielania pożyczek;
b) zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie jest merytorycznie uzasadnione;
c) kosztów ponoszonych zagranicą;
d) kar, grzywien i odsetek karnych;
e) zakupu napojów alkoholowych, tytoniowych i innych używek;
f) zakupu broni.
5. Komisja ma prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie.
6. Komisja może skierować wniosek do poprawy formalnej lub merytorycznej. Wówczas grupa ma
5 dni na dokonanie rekomendowanych poprawek do wniosku. W przypadku ich niedokonania w
określonym terminie komisja może odrzucić wniosek.
IV HARMONOGRAM
• Termin składania wniosków - od 05.09.2020 r. do 18.10.2020 r.
• Dostarczenie zgód od rodziców/opiekunów - do 18.10.2020 r.
Wyniki na bieżąco na stronie Fundacji.
• Działania w projekcie mogą odbywać się nie wcześniej niż 21.09.2020 r. i nie później niż
30.10.2020 r.
• Rozliczenie projektu - 14 dni od daty zakończenia jego realizacji.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdej z grup projektowych przypisany zostanie opiekun projektu z ramienia Fundacji Brama
Epok.
2. Grupy dokonują zakupów w uzgodnieniu z opiekunem projektów i na zasadach określonych
przez opiekuna.
3. Każdy zakup musi być poświadczonym dokumentem wystawionym na Fundację Brama Epok
(fakturą, notą księgową, rachunkiem). Zakupy dokonane bez odpowiedniego udokumentowania nie
będą mogły być finansowane z projektu. Sam paragon fiskalny nie jest traktowany jako dokument
księgowy i nie będzie honorowany.
4. Wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia i inne przedmioty niezużywalne są
własnością Fundacji Brama Epok, która przekazuje je grupie nieformalnej w bezpłatne
użytkowanie.
5. Grupy realizujące projekt są zobowiązane do umieszczania informacji o dofinansowaniu zgodnie
z przekazanymi instrukcjami.
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6. Fundacja Brama Epok zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania
konkursu z ważnych przyczyn.
7. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Fundacja Brama Epok.
9. Od decyzji Fundacji Brama Epok nie przysługuje odwołanie
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