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REGULAMIN KONKURSU „Ja, Ty, My-Sąsiedzi” 

 

Konkurs „Ja, Ty, My-Sąsiedzi” jest organizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy 

w ramach zadania pn. „W drodze i w cyfrowej chmurze. Plan działań Kaszubskiego Uniwersytetu 

Ludowego KUL na lata 2019-2021” dofinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW -CRSO) w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030.  

Jeśli w twojej głowie rodzi się wiele pomysłów, a nie wiesz jak je zrealizować, zgłoś się do naszego 

konkursu. 

Do współpracy zapraszamy osoby, które mają pomysł na projekt i chcą go dopracować z pomocą ekspertów 

i doświadczonych animatorów, otrzymać grant na jego realizację oraz pragną nabyć nowe umiejętności, 

przydatne w dalszej aktywności społecznej.  

Konkurs skierowany jest do tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i które pragną 

pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną 

mieszkańców. 

 Celem Konkursu „Ja, Ty, My-Sąsiedzi” jest wzmocnienie potencjału osób, które działają na rzecz swojego 

otoczenia, wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości w życiu lokalnych społeczności. 

I ETAP 

Wypełnij formularz online, a w nim opisz swoją 

diagnozę/pomysł oraz zasoby, które posiadasz. 

 

Diagnoza Pomysł  Zasoby 

„Nic się nie dzieje” w 

Twoim sąsiedztwie? 

Dlaczego? 

Co i gdzie można by 

zrobić wspólnie z 

innymi w Twoim 

sąsiedztwie?  

Jaki koszt 

szacunkowy? 

Czym dysponujemy? 

(ludzie i ich 

umiejętności/wiedza; 

rzeczy, miejsca itp.) 

II ETAP 

Spotkanie online z Komisją konkursową 

Członkowie komisji konkursowej spotykają się online z wybranymi 

autorami pomysłów 

III ETAP 

Warsztaty przygotowujące do złożenia wniosku o dotację 

Autorów 10 pomysłów wyłonionych w II etapie zaprosimy do pracy nad 

rozwinięciem i uszczegółowieniem projektów. Będzie to wsparcie online, 

w formie m.in. spotkań grupowych oraz indywidualnych konsultacji przy 

dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu ostatecznego projektu. 

Składanie wniosków o dotację 

Do dnia 15 czerwca 2020 r. wybrani uczestnicy składają wnioski. 

IV ETAP 

Realizacja projektów – wsparcie edukacyjne KUL 
Udział w jednodniowym szkoleniu finansowym z warunków umowy i 

rozliczania dotacji 

Realizacja projektów. Realizacji towarzyszy wsparcie edukacyjne. Na 

zakończenie projektu składamy krótkie sprawozdanie z realizacji. 
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I. Postanowienia ogólne  
 

Celem Konkursu „Ja, Ty, My-Sąsiedzi” jest wsparcie w realizacji projektów wzmacniających 

uczestnictwo i sprawczość w życiu lokalnych społeczności. Formuła Konkursu jest otwarta dla grup i 

organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów.  

Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb realizatorów poszczególnych 

działań. Realizację nagrodzonych projektów wspieramy poprzez:  

− bezpłatne wsparcie edukacyjne dla Liderów i organizacji  (zob. pkt III i IV): konsultacje i pomoc w 

dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu, warsztaty wzmacniające kompetencje osób 

realizujących projekt oraz konsultacje indywidualne, na wszystkich etapach realizacji projektów,  

− wsparcie finansowe: przyznajemy dotacje (w wysokości do 1 tys. złotych brutto) na realizację 

wybranych projektów. 

Dotacje i wsparcie edukacyjne zostaną przyznane na projekty trwające do 6 miesięcy. Realizacja 

projektów i wsparcie edukacyjne w ramach Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 11 lipca 2020, a 

zakończyć najpóźniej 1 grudnia 2020.  

Wsparcie edukacyjne KUL jest bezpłatne. 

Projekty powinny być realizowane lokalnie. Obszarem realizacji może być najbliższe sąsiedztwo, 

wieś/sołectwo, gmina.  

Projekty zostaną wybrane na zasadzie Konkursu.  

Zarówno formularz zgłoszeniowy (I etap Konkursu), jak i wnioski o dotację (III etap Konkursu) będą 

oceniane przez Komisję złożoną z niezależnych ekspertów. Niezależni eksperci wezmą także udział w 

spotkaniach online z animatorami (II etap Konkursu).  

II. Jakie działania wspieramy? 
Obszarem wsparcia są działania wzmacniające aktywność w sąsiedztwie, m.in. poprzez organizację 

różnego typu imprez, spotkań, potańcówek lub warsztatów/zajęć itp. W związku z izolacją społeczną, 

zachęcamy do realizacja działań w formie online. 

III. Kto może wziąć udział w Konkursie? 
O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe1, a także grupy nieformalne2. Można zgłosić 

tylko jeden pomysł na Konkurs.  

IV.      Warunki udziału w konkursie:  
Organizacja/grupa przystępująca do konkursu musi wskazać 2 Liderów (min. dwie osoby, które będą się 

wspierać przy realizacji projektu oraz uczestniczyć we wsparciu edukacyjnym KUL).  

Liderzy dysponują czasem i zobowiązują się do aktywnego udziału we wsparciu edukacyjnym 

organizowanym online przez KUL. Nieuczestniczenie w zajęciach edukacyjnych KUL (z wyłączeniem 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych) może skutkować cofnięciem/zwrotem udzielonej dotacji na 

projekt. 

 
1 Organizacja posiadająca osobowość prawną to organizacja pozarządowa - spełniająca definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1570). 
2 Grupy nieformalne – czyli nigdzie nie zarejestrowane, np. chór, grupa sąsiedzka itp. 
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IV. Konkurs  
ETAP 1. – złożenie formularza online (do 15 czerwca  2020)  

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie przesyłają formularz zgłoszeniowy, w których 

przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć do 15 

czerwca  2020 (do godz. 23:59), korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie 

https://forms.gle/6CnNoSgSEzwfZ7az8 . Nadesłane formularze zostaną poddane ocenie formalnej i 

merytorycznej Komisji Konkursu. Rezultatem oceny formularzów będzie lista rankingowa. 10 

projektów, zajmujących najwyższe miejsca na liście zostanie zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. 

Lista rankingowa, zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.kul.org.pl oraz  na profilu 

KUL na Facebooku 

 

Kryteria oceny wniosków  

Kryteria formalne oceny formularzów zgłoszeniowych:  

− formularz został złożony w terminie poprzez formularz on-line,  

− formularz jest czytelny i kompletny,  

− zaprezentowany w formularzu pomysł na projekt jest zgodny z celami konkursu i mieści się w 

obszarach wsparcia (pkt. I i II Regulaminu Konkursu), 

Formularze, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, będą podlegały ocenie merytorycznej, której 

dokonają członkowie Komisji Konkursowej, złożonej z niezależnych ekspertów i organizatorów 

konkursu.  

Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:  

1. Pomysł na projekt:  

− znaczenie problemu, którego rozwiązaniem jest przedstawiony pomysł,  

− innowacyjność, oryginalność zaprezentowanego pomysłu; czy pomysł wnosi nowe wartości do 

stosowanych w danych środowisku. 

− może być rozpowszechniany w innych społecznościach,  

− wykonalność – czy pomysł ma szanse na realizację w oparciu o przedstawione zasoby. 

  

2. Doświadczenie Liderów i członków organizacji/grup 

 

3. Dodatkowo premiowane będą działania:  

− nakierowane na wykorzystanie nowych technologii (np. narzędzia internetowe, komunikatory, 

aplikacje mobilne, itp.) np. jako narzędzi współpracy międzypokoleniowej, jako narzędzi 

służących podnoszeniu jakości życia osób starszych,  

− wspierające aktywność starszych mężczyzn,  

− o charakterze antydyskryminacyjnym, promujące zagadnienia z zakresu praw człowieka i 

tolerancję.  

ETAP 2 – spotkanie online z Komisją Konkursową – 18-22 czerwca 2020  

Liderzy projektów, które zostaną wybrane do II etapu Konkursu, wezmą udział w 

spotkaniach/konsultacjach online z członkami Komisji Konkursowej. Spotkanie Komisji będzie okazją 

do osobistego zaprezentowania pomysłu na projekt i osobistych motywacji liderów do działania.  

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie 

www.kul.org.pl i profilu KUL na Facebooku. 

 

ETAP 3 – uczestnictwo w warsztatach/konsultacjach 25 – 29 czerwca  2020 i składanie wniosków o 

dotacje. 

https://forms.gle/6CnNoSgSEzwfZ7az8
http://www.kul.org.pl/
http://www.kul.org.pl/
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Autorzy/Liderzy wybranych projektów wezmą udział w warsztatach/konsultacjach online. Celem 

spotkania będzie wspólna praca (liderów i ekspertów KUL) nad dopracowaniem pomysłów zgłoszonych 

na Konkurs.  

Po warsztatach/konsultacjach Liderzy będą mieli czas na przygotowanie i złożenie wniosków o dotację – 

do 10 lipca 2020 r. wg wzoru przygotowanego przez KUL.  

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie zamieszczona na stronie www.kul.org.pl i 

profilu KUL na Facebooku. 

V. Realizacja  działań projektowych i wsparcia edukacyjnego w ramach 

Konkursu „Ja, Ty, My-Sąsiedzi” (11 lipiec 2020 – 1 grudzień 2020) 
Etap 4  

1. Liderzy zwycięskich projektów wezmą udział w jednodniowym szkoleniu finansowym z warunków 

umowy i rozliczania dotacji. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. 

2. Liderzy oraz zainteresowani członkowie ich organizacji/grup zostaną objęty zindywidualizowanym 

wsparciem doradczym i szkoleniowym Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Formy realizacji 

wsparcia będą obejmować formy zdalne i/lub bezpośrednie.  

 

Sprawozdawczość 

Na zakończenie realizacji projektu organizacja/lider składa sprawozdanie końcowe w terminie 30 dni od 

daty zakończenia realizacji projektu, najpóźniej do 1 grudnia 2020 r. Wzór sprawozdania przygotuje 

KUL. 

 

Ewaluacja 

Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzimy ankietę ewaluacyjną skierowaną do liderów i 

organizacji.  

VI. Finansowanie projektów 
1. Minimalna kwota wsparcia finansowego na realizację jednego projektu, o którą można ubiegać się w 

ramach Konkursu, wynosi 1 tys. złotych. 

2. Dotacje przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na podstawie faktur 

przedstawionych przez Odbiorców, które muszą być wystawione na Kaszubski Uniwersytet 

Ludowy.  

Dane do faktur/rachunków:  

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Wieżyca 1 

83-315 Szymbark 

NIP: 5891826387 

 

3. Do wydatków, które NIE MOGĄ zostać sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji należą 

m.in.:   

a. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.),  

b. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,  

c. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,  

d. kary i grzywny,  

e. wydatki związane z postępowaniami sądowymi (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie 

publicznym),  

f. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zaangażowanych w 

realizację działań związanych z wykorzystaniem dotacji, 

g. zakup napojów alkoholowych,  

http://www.kul.org.pl/
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h. podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego oraz wydatków związanych z uzyskaniem informacji publicznej.  

oraz inne wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania. 

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy niniejszym informuje, 

że:  

1. Administratorem danych osobowych podanych podczas składania formularzów i wniosków jest 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, z siedzibą w Wieżycy 83-315 Szymbark, Wieżyca 1, 

wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000215377. Z administratorem 

można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: wiezyca@kul.org.pl 

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 

119) zwanym dalej „RODO”, w celu realizacji czynności związanych z realizacją Programu „Ja, Ty, 

My - Sąsiedzi”.  

3. Dane osobowe podane w formularzu, wniosku – Kaszubski Uniwersytet Ludowy przetwarza 

wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym do Konkursu jak i udziałem w Konkursie „Ja, Ty, 

My - Sąsiedzi”.  

4. Podanie danych jest niezbędne dla udziału w procesie rekrutacyjnym jak i w samym Konkursie. 

Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.  

5. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz 

nasi podwykonawcy tj. podmioty wspierające realizację Konkursu (członkowie komisji 

rekrutacyjnej, trenerzy). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

w Wieżycy interesu prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu zakończenia 

Konkursu „Ja, Ty, My - Sąsiedzi”. 

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 

00-964 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące 

prawo. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, 83-315 Szymbark, Wieżyca 1 z dopiskiem: Konkurs 

„Ja, Ty, My - Sąsiedzi”. 

Informacji na temat programu udziela: Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy telefonicznie pod 

numerem: 48 58 684 38 14 w godzinach: 10.00–15.00 Pytania można także kierować na adres e-mail: 

wiezyca@kul.org.pl, formularze zgłoszeniowe należy złożyć za pośrednictwem formularza on-line 

dostępnego na stronie www.kul.org.pl i na profilu KUL na Facebooku. 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Liderzy organizacji oraz grup nieformalnych ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń 

w formularzu/ wniosku. 

http://www.kul.org.pl/
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2. Wnioski przesłane Organizatorowi nie będą zwracane.  

3. Przesłanie formularza wniosku konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

4. Organizator może zmodyfikować zasady realizacji Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

5. W wypadku gdy Wnioskodawca uchyla się od realizacji swoich obowiązków polegających na 

realizacji wybranego Projektu zgodnie ze swoim wnioskiem konkursowym lub zawartym 

porozumieniem o współrealizacji Projektu, Organizatorowi przysługuje prawo do wybrania 

kolejnego najwyżej ocenionego Projektu spośród pozostałych wniosków konkursowych.  
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IX. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 - Harmonogram 

I etap Konkursu 

Ogłoszenie Konkursu 1 czerwca 

Termin składania formularza 

zgłoszeniowego 
15 czerwca 2020 

Przewidywany termin ogłoszenia 

wyników oceny formularzy 

zgłoszeniowych (ogłoszenie listy 

projektów na stronie www.kul.org.pl, 

projektów, które przeszły do drugiego 

etapu Konkursu) 

Do 18 czerwca 2020 

II etap Konkursu 

Spotkania online z Komisją 

Konkursową 
18-22 czerwca 2020 

Przewidywany termin ogłoszenia 

wyników spotkań z Komisją 

(ogłoszenie listy projektów, które 

przeszły do trzeciego etapu Konkursu) 

Do 25 czerwca 2020 

III etap Konkursu 

Warsztaty przygotowujące do złożenia 

wniosków o dotacje 
25-29 czerwca 2020 

Termin składania wniosków o dotacje 10 lipca 2020 

Przewidywany termin ogłoszenia 

wyników oceny wniosków (ogłoszenie 

listy projektów, które otrzymają 

dofinansowanie) 

Do 9 lipca 2020 

Realizacja projektów 

Przygotowanie i podpisanie umów 

dotacji 
Do 10 lipca 2020 

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
11 lipca 2020 

Najpóźniejszy termin zakończenia 

realizacji projektu 
1 grudnia 2020 

Szkolenie z warunków umowy dotacji i 

zagadnień finansowych związanych z 

rozliczaniem dotacji 

11-10 lipca 2020 

Warsztaty wspierające realizację 

projektów 
11 lipca-30 listopada 2020 

Zindywidualizowane wsparcie 

organizacji  
Według potrzeb  

Terminy złożenia sprawozdań 

finansowych i merytorycznych z 

realizacji projektu 

Do 1 grudnia 2020 

Ewaluacja 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 

przez animatorów/organizację  po 

zakończeniu realizacji projektu 

1-15 grudnia 2020 
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2. Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy 

Wypełniając formularz zgłoszeniowy online opisz krótko Twój pomysł, pasję i motywację do działania, Twoje 

dotychczasowe doświadczenie.  

Przed przystąpieniem do pisania, zapoznaj się z Regulaminem Konkursu „Ja, Ty, My – Sąsiedzi”.  

Następnie zgromadź potrzebne dane.  

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć do 15 czerwca 2020 roku (do godz. 23:59), korzystając z 

formularza on-line dostępnego pod adresem: https://forms.gle/6CnNoSgSEzwfZ7az8 

Wzór formularza 

I. INFORMACJE O AUTORZE POMYSŁU 

 

1. E-mail kontaktowy (na ten adres e-mail będą wysłane wszelkie informacje związane z 

Konkursem „Ja, Ty, My -Sąsiedzi”)  

 

2. Nazwa Organizacji/grupy nieformalnej zgłaszającą projekt.  

 

3. Dane kontaktowe: imię i nazwisko; adres; telefon kontaktowy; adres e-mai;  

 

II. OPIS POMYSŁU  

 

1. W tej części prosimy o zwięzły opis pomysłu, uwzględniający następujące informacje:  

− co konkretnie chcą Państwo zorganizować - jakie planujecie działania? 

− na jakie potrzeby rozpoznane w środowisku lokalnym te działania odpowiadają ?  

− kto poza Liderami i członkami organizacji/grupy będzie zaangażowany w działania i do 

kogo poza organizacją będą one skierowane? 

− na czyje wsparcie mogą Państwo liczyć w realizacji? 

 

2. Miejsce realizacji działania. 

 

3. Dlaczego te akurat działania, które opisałeś pomogą zintegrować/ zaktywizować 

społeczność sąsiedzką?  

 

 


