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Regulamin programu grantowego 

Młodzi w Akcji 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1. Podmiotem prowadzącym i realizującym program dofinansowań działań „Młodzi  

w Akcji” jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie,  

ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK  

z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 17. Fundatorem grantów jest Fundacja 

Banku Zachodniego WBK. 

2. Konkurs skierowany jest do grup projektowych, które zrealizowały lub realizują projekt 

w ramach programu Młodzi w Akcji, edycja 2017/2018, semestr zimowy oraz letni.  

3. Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w terminie 25.04.2018–15.05.2018 r. 

 

 

2. Założenia konkursu 

1. Celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich u młodzieży, nauka 

współdziałania w zespole oraz pobudzanie kreatywnego podejścia do tematu 

przyszłości w społeczności lokalnej, z którą związana jest grupa projektowa.  

Cel ten ma być osiągany przez grupy projektowe złożone z młodych ludzi poprzez 

realizację projektów wychodzących do społeczności lokalnej.  

 wychodzące do społeczności lokalnej – działania wychodzące poza sprawy 

szkolne, włączające osoby spoza szkoły oraz takie, których odbiorcami  

są członkowie społeczności lokalnej (mieszkańcy danej miejscowości, regionu). 

 kreatywne podejście do tematu przyszłości – działania związane  

z debatowaniem o przyszłości gminy, miasta czy wybranej instytucji z różnymi 

grupami mieszkańców („Warsztaty przyszłościowe”), poznawaniem lokalnego 

dziedzictwa i jego digitalizowaniem („Taśmy przyszłości”), organizacją zbiórek 

charytatywnych w przestrzeni online („Udostępnij to!”) oraz wykorzystanie 

książki, jako narzędzia opowiadania o lokalnej społeczności („Poczytajmy 

lokalnie”). 

 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu propozycji działania zgodnego z celami 

konkursu. Zgłoszenie propozycji następuje poprzez przesłanie do CEO wypełnionego 
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formularza wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków i kryteriów  

ich oceny znajdują się w paragrafie 3 niniejszego regulaminu.  

3. Planowane przez grupę działania mogą być kontynuacją działań przeprowadzanych  

w ramach programu Młodzi w Akcji w semestrze zimowym oraz letnim 2017/2018 

albo mogą być zupełnie nowymi działaniami. 

4. Wnioski, które spełnią kryteria oceny i zdobędą najwyższą liczbę punktów otrzymają 

granty na realizację projektu w wysokości do 1000 zł ufundowane przez Fundację 

Banku Zachodniego WBK oraz wsparcie merytoryczne pracowników Fundacji Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. W ramach jednego naboru przyznanych zostanie 15 grantów – 

do 1000 zł każdy. 

5. Akceptowalne koszty, które można pokryć w ramach grantu: zakup materiałów 

niezbędnych do realizacji projektu, wynagrodzenie dla specjalistów niezbędnych  

do realizacji projektu (w ramach grantu nie można rozliczyć kosztów koordynacji 

projektu), koszty przejazdu grupy projektowej, przewóz niezbędnych przedmiotów. 

 

3. Kryteria oceny wniosków 

1) Formalne 

 Wniosek może być złożony wyłącznie przez grupę projektową, która brała udział  

w programie Młodzi w Akcji, edycja 2017/2018, semestr zimowy lub  letni, przy czym 

za udział w programie uważa się: 

a) Projekty trwające lub zrealizowane w ramach jednego z czterech 

przewidzianych dla tej edycji programu tematów: Warsztaty 

przyszłościowej, Taśmy przyszłości, Udostępnij to!, Poczytajmy lokalnie. 

 Ocenie będą podlegały jedynie zgłoszenia przesłane na adres tomasz.piatek@ceo.org.pl 

w terminie od 25.04 do 15.05.2018 r., zawierające wypełniony formularz wniosku 

(Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

● Realizacja zadań w ramach projektów grantowych powinna być zaplanowana  

w okresie od 25.05.2018 do 30.06.2018 r. 

 

2) Merytoryczne 

● Zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji zgodnie z założeniami zawartymi  

w paragrafie 5 niniejszego regulaminu.  

● Działanie projektowe powinno odpowiadać na potrzeby danej miejscowości w zakresie 

działań związanych z przyszłością. Odbiorcami działania powinna być społeczność 

lokalna.  

● Działanie powinno mieć możliwość kontynuacji i utrwalenia jego efektów.  

● We wniosku powinni zostać uwzględnieni sojusznicy ze społeczności lokalnej,  

którzy będą mogli wesprzeć realizację działania.  
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● Budżet projektu musi być przejrzysty, a zapisane w nim koszty muszą odnosić się 

bezpośrednio do realizowanych działań. 

● Wszystkie elementy wniosku oraz budżet będą oceniane według skali punktowej 

zawartej w kryteriach oceny wniosku będących Załącznikiem nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny wniosków i wyboru najciekawszych projektów dokona jury złożone  

z przedstawicieli Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Banku 

Zachodniego WBK. 

2. Minimalna liczba punktów kwalifikująca projekt do dofinansowania – 25 pkt. z całości 

w tym: min. po 3 pkt. z kategorii „Realizacja celów projektu”; „Budżet projektu”  

oraz kategorii „Działanie projektowe odpowiada potrzeby danej miejscowości”.  

3. Kryteria oceny wniosków wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie 

www.mlodziwakcji.ceo.org.pl.  

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mlodziwakcji.ceo.org.pl do dnia 

22.05.2018. Grupy starające się o grant zostaną powiadomione o decyzji jury za 

pomocą wiadomości e-mail oraz kontaktu telefonicznego. Dane kontaktowe będą 

zawarte w przesłanych wnioskach. 

5. Od decyzji jury nie ma odwołania. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga CEO.  

6. CEO oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK zastrzegają sobie prawo do odrzucenia 

wszystkich projektów, jeśli nie zdobędą minimalnej liczby punktów.  

 

5. Realizacja projektu 

1. Realizacja zwycięskich projektów odbędzie się od 25 maja do 30 czerwca 2018 r. 

2. Formularz sprawozdania merytorycznego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu. Sprawozdanie wraz z trzema zdjęciami należy wysłać do CEO do 5 lipca 

2018 r. 

3. Każdy zwycięski projekt będzie wspierany merytorycznie przez pracowników  

i pracownice CEO przez cały czas trwania. Koordynator programu skontaktuje się  

z opiekunem/opiekunką grupy projektowej najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu. 

4. Realizatorzy projektów są zobowiązani do umieszczania informacji o dofinansowaniu: 

„Zrealizowano w ramach programu Młodzi w Akcji, ze środków Fundacji Banku 

Zachodniego WBK”. Pakiet z logotypem zostanie przekazany mailowo do osób 

koordynujących projekty, które otrzymały grant. 

 

 

http://www.mlodziwakcji.ceo.org.pl/
http://www.mlodziwakcji.ceo.org.pl/
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6. Rozliczenie grantu 

1. Dofinansowanie projektów rozliczane będzie na podstawie faktur uwzględniających 

zakup materiałów lub usług zapisanych w budżecie dołączonym do wniosku. Faktury 

powinny zostać przesłane do CEO najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. Uwzględnione 

zostaną jedynie faktury wystawione na dane CEO: 

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Ul. Noakowskiego 10 

00-666 Warszawa 

NIP 525-17-26-659 

 

2. Zaakceptowane zostaną jedynie koszty poniesione od 25 maja do 30 czerwca 2018 r. 

Decydują daty znajdujące się na fakturach, rachunkach, umowach cywilno-prawnych  

i umowach kupna-sprzedaży. 

3. CEO zawiera umowę na dofinansowanie z opiekunem grupy. Dofinansowanie 

przekazane będzie opiekunom zwycięskich projektów: 

a) na podstawie przedstawionych faktur; faktury powinny być opłacone, CEO 

dokonuje zwrotu na podane przez opiekuna konto po zakończeniu projektu  

i zaakceptowaniu sprawozdania z jego realizacji.  

b) na podstawie wniosku o zaliczkę (Załącznik nr 5), będącego załącznikiem  

do umowy. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych  

od otrzymania przez CEO poprawnie wypełnionego wniosku o zaliczkę.  

Po zakończeniu projektu opiekun zobowiązany jest do przesłania faktur, rozliczenia 

zaliczki, zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki oraz sprawozdania. 

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

skonsultowany z osobą odpowiadającą za wsparcie projektu ze strony CEO. CEO 

zastrzega sobie prawo do niedokonania zwrotu pieniędzy za wydatki nieznajdujące się 

w budżecie i nie skonsultowane przed zakupem z upoważnioną osobą. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach 

zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10. 

3. Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni  

w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe 

dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w programie grantowym. 



5 
 

4. Wypełnienie i zatwierdzenie Wniosku do programu grantowego przez Zgłaszającego, 

Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich 

członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych 

w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, 

sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO  

oraz przedstawienia oferty programowej CEO. 

5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba. 

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 

7. Opiekunki/opiekunowie zwycięskich projektów są zobowiązani do podpisania deklaracji 

realizacji projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym regulaminie.  

8. Pytania dotyczące programu grantowego można kierować na adres 

tomasz.piatek@ceo.org.pl.  

 

 

mailto:tomasz.piatek@ceo.org.pl

