REGULAMIN KONKURSU
Mini-Grantów
STOWARZYSZENIA POLSKA 2050
Edycja 3 - JESIEŃ 2021
I. Informacje ogólne
1.

Organizatorem konkursu (dalej Konkurs) jest Stowarzyszenie Polska 2050 z siedzibą
w Warszawie, adres: do korespondencji Warecka 8/67, 00-040 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. St. Warszawy, pod numerem KRS 0000855870, posługujące się NIP 5252833251, zwane
dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie Polska 2050 uruchamia fundusz mini-grantów, którego celem jest przyznanie
w drodze Konkursu środków finansowych w wysokości maksymalnej 500 zł (pięćset złotych)
przeznaczonych na realizację projektów dla społeczności lokalnych poprzez aktywizację
przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia.
II. Warunki formalne
1. O mini-granty mogą ubiegać się w ramach Konkursu członkowie Stowarzyszenia w grupach
złożonych z minimum 5 osób (członków i wolontariuszy). Liderem grupy, składającym
wniosek, musi być członek Stowarzyszenia.
2. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze Konkursu. Oznacza to, że złożenie wniosku o
przyznanie mini-grantu nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.
3. W ramach Konkursu przyznawane są wnioskodawcom jednorazowe mini-granty w kwocie
maksymalnie 500 zł (pięćset złotych).
4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski poprawnie wypełnione.
5. Warunkiem uzyskania mini-grantu jest spełnianie przez projekt opisany we wniosku łącznie
poniższych warunków:
− ukierunkowanie na działania społeczne, wolontariackie,
− zgodność z celami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia Polska 2050,
− okres realizacji projektu zgodny z określonym w ogłoszeniu,
− realizacja projektu na terenie Polski,
− deklaracja realizacji projektu przez lidera i grupę wskazaną we wniosku,
6. Lider będący wnioskodawcą może złożyć więcej niż 1 wniosek w jednej turze Konkursu,
jednak mini-grant może zostać przyznany maksymalnie na jeden z projektów. Członkowie
grupy wskazanej we wniosku nie mogą pobierać wynagrodzenia za realizację projektu, nie
mogą również zlecać wykonania zadań związanych z projektem w żadnej formie innym
osobom.
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III. Terminy i zasady oceny
1. Wypełniony wniosek należy złożyć przez formularz internetowy dostępny na https://
minigranty.polska2050.pl , w terminie: 4.10 - 31.10.2021
2. Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie rozpatrzy wnioski i podejmie decyzję o
przyznaniu mini-grantów w terminie do 15.11. 2021r.
3. Kryteria przyznawania: 1. Zgodność z celami statutowymi Stowarzyszenia, 2. Ukierunkowanie
na działania społeczne i obywatelskie, 3. Aktywizacja członków i wolontariuszy
Stowarzyszenia, 4. zasięg działania.
4. Wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo o wynikach Konkursu do dnia 19.11. 2021 r., a
następnie lista projektów, na które zostały przyznane mini-granty, będzie ogłoszona na
www.polska2050.pl/minigranty .
IV Zasady rozliczenia
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Złożenie wniosku przez lidera grupy będącego wnioskodawcą jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przystąpienie przez niego/ nią do umowy darowizny w wysokości
maksymalnie 500 zł (pięćset złotych), na warunkach określonych we wniosku i niniejszym
Regulaminie. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu mini-grantu oznacza przystąpienie
przez Stowarzyszenie do umowy darowizny z liderem będącym wnioskodawcą na podstawie
zaakceptowanego formularza wniosku.
Mini-grant na realizację projektu będzie przekazany przelewem na wskazany rachunek
bankowy lidera będącego wnioskodawcą.
Realizacja projektu odbywa się w terminie od 20.11.2021 do 31.03.2022
Przedstawienie projektu przez lidera będącego wnioskodawcą do rozliczenia następuje max.
w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji projektu.
Rozliczenie projektu przez Stowarzyszenie odbywa się na podstawie sprawozdania
sporządzonego i złożonego z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na stronie www.
www.polska2050.pl/minigranty oraz dołączonych do niego skanów dokumentów księgowych,
oraz 3 zdjęć dokumentujących przebieg projektu przesłanych na adres mailowy: https://
minigranty.polska2050.pl
Rozliczenie projektu musi zostać zaakceptowane przez Komisję Konkursową, której
przysługuje prawo wezwania lidera będącego wnioskodawcą do złożenia dodatkowych
wyjaśnień oraz dokumentów. Odrzucenie rozliczenia projektu skutkuje koniecznością zwrotu
przyznanego mini-grantu. W przypadku odrzucenia rozliczenia projektu liderowi będącemu
wnioskodawcą przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu rozliczenia. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia musi
zostać podjęta w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania i ma charakter ostateczny. W
przypadku podtrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o odrzuceniu przedstawionego
rozliczenia lider będący wnioskodawcą jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego
mini-grantu, przelewem na rachunek Stowarzyszenia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
V. Dodatkowe informacje

1. Dodatkowe informacje na temat mini-grantów można uzyskać na stronie https://minigranty.polska2050.pl
2. Łączna pula środków przeznaczonych na mini-granty dla projektów w ramach 3 edycji jesiennej to 25.000 złotych.
VI. Ochrona danych osobowych
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1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe wnioskodawców i uczestników grup na podstawie
§ 5 ust. 1 pkt a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f 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. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016, str. 1-88) i
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, które wynikają z przepisów regulujących działalność Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym na jego zlecenie, w szczególności w zakresie świadczenia usług elektronicznych,
księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych.
3. Osobom wskazanym w pkt 1 powyżej przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wycofania
zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych przez Stowarzyszenie przed cofnięciem zgody.
VII. Postanowienia końcowe
1.

Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie www.polska2050.pl/minigranty.

2.

W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie głos rozstrzygający należy do Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050.

3.

Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050 zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub
przerwania konkursu z ważnych przyczyn.

4.

Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050 zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wejdą w życie w dacie ich publikacji.

Załączniki do Regulaminu:
1)
2)

Wzór wniosku/umowy o mini-grant,
Sprawozdanie z realizacji projektu
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