
 

Regulamin przyznawania mini-grantów dla uczestników i uczestniczek Civic UP! Academy 2018 

– 2019 na MAŁE DZIAŁANIA 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu mini-grantowego (zwanym dalej „Organizatorem”) jest 

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej i Fundacją Wspomagania Wsi. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników i uczestniczek Civic UP! Academy (zwanych 

dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką”) działających na rzecz swoich społeczności 

lokalnych, którzy wzięli udział w szkołach letnich Civic UP! Academy 

przeprowadzonych w latach 2018-2019 r.  

§2 ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Celem konkursu jest: 

a) aktywizacja młodzieży do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej 

b) wspieranie inicjatyw wzmacniających:  

 mechanizmy demokratyczne, w szczególności wzmacniające 

udział młodzieży w działalności samorządowej; 

 działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

 działania na rzecz osób potrzebujących 

 świadomość w zakresie praw człowieka i obywatela 

 wzajemny szacunek i zrozumienie różnych grup społecznych 

 

2. Konkurs wspiera działania wyłącznie zainicjowane i prowadzone przez 

Uczestnika/Uczestniczkę, który/a zostanie liderem/ką projektu, we współpracy z grupą 

projektową. UWAGA: W momencie składania wniosku o grant należy podać członków i 

członkinie zrekrutowanej grupy projektowej. Jeśli zaś uznacie, że w trakcie 

przygotowań lub realizacji projektu, wasz zespół potrzebuje wsparcia, możecie 

rekrutować kolejnych członków lub członkinie. 

 

3. Grupa projektowa może składać się jedynie z osób w wieku maks. 24 lat, kolegów i 

koleżanek ze szkoły, organizacji społecznych, najbliższego otoczenia etc. Osoby dorosłe 



 

znacząco przewyższające swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działań 

społecznych pozostałych członków grupy projektowej czyli rodzice, nauczyciele, 

tutorzy, instruktorzy etc. nie mogą być członkami grupy projektowej, aczkolwiek mogą 

być uczestnikami i odbiorcami działań. Nie oznacza to jednak, że grupa projektowa nie 

może korzystać ze wsparcia ekspertów, np. w celu przeprowadzenia badania lub 

debaty. 

 

4. Działanie musi byś skierowane do społeczności lokalnej miejscowości/gminy 

zamieszkania osoby ubiegającej się o grant i zrealizowane na obszarze tejże 

miejscowości/gminy. 

 

5. Maksymalna wysokość grantu to 2000 zł, kwota ta może być wykorzystana wyłącznie 

na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z organizacją zaplanowanego w ramach 

konkursu działania. Nie może zostać przeznaczona na żadne środki trwałe (np. zakup 

sprzętu elektronicznego czy koszulek) ani na wynagrodzenia. Na dotacje przeznaczono 

kwotę 9000 zł. 

 

6. Budżet projektu musi uwzględniać wkład własny w wysokości min. 200 zł. Wkład może 

mieć formę wkładu rzeczowego lub pracy wolontariackiej. 

 

7. Działania przewidziane w projekcie muszą zakończyć się do 20.08.2020. 

 

§3 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW 

 

1. Kryteria oceny projektów 

 

a. Zbieżność z celami konkursu podanymi w par. I ust. 1 niniejszego regulaminu. 

Max. 12 pkt. 

b. Projekt odpowiada na konkretne, zbadane potrzeby w szkole lub miejscowości, 

działania jasno wynikają z opisanych potrzeb. Max. 6 pkt. 

c. Realność zaproponowanych działań i harmonogramu. Max. 12 pkt. 

d. Przejrzystość i adekwatność kosztów ujętych w budżecie projektu. Max. 12 pkt. 

e. Trwałość efektów i pomysł na kontynuację działań. Max. 6 pkt.  

f. Szczegółowa karta oceny projektu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

2. Tryb przyjmowania i oceny wniosków 

 

a. Wnioski należy przesyłać na adres civicup.academy@ceo.org.pl w formie 

dokumentu pdf. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Można go również otrzymać pisząc na adres michal.tragarz@ceo.org.pl lub 

jgodlewski@fww.pl 
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b. Nabór wniosków jest ciągły, ostateczny termin nadesłania wniosków to 

30.04.2020 r. Termin nadsyłania wniosków może zostać skrócony w przypadku 

wyczerpania się puli środków na granty.  

c. Organizatorzy w ciągu 3 tygodni od otrzymania wniosku poinformują 

wnioskodawcę o wyniku.  

d. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane tylko wnioski spełniające 

wszystkie kryteria formalne opisane w załączniku nr 1. Ocenie merytorycznej 

zostaną poddane tylko wnioski kompletne – zawierające uzupełnione wszystkie 

pola.  

 

e. Oceny merytorycznej dokonuje Organizator, czyli komisja złożona z 

przedstawicieli Ambasady USA w Warszawie, Fundacji CEO oraz Fundacji 

Wspomagania Wsi.  

f. Rekomendację do otrzymania dofinansowania otrzymają tylko wnioski, które 

otrzymały min. 30 punktów z całości oceny merytorycznej oraz po min. 1 pkt. Z 

kategorii Cele projektu oraz Budżet. 

g. Decyzja o otrzymaniu lub nieotrzymaniu grantu wraz z kartą oceny 

merytorycznej zostanie przesłana na adres email osoby zgłaszającej projekt. 

h. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

i. Jedna osoba – lider projektu może otrzymać maks. jeden mini-grant. Nie ma 

ograniczenia w liczbie złożonych wniosków o grant. 

j. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozdysponowania całej puli 

środków na granty jak również do przyznawania grantów pod warunkiem 

dokonania przez wnioskodawców modyfikacji w budżecie i założeniach 

projektu. 

 

3. Realizacja projektów 

 

a. Dofinansowanie projektów będzie wypłacane przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w formie zaliczki po podpisaniu umowy grantowej z 

uczestnikiem-liderem projektu na konto podane w umowie.  

 

b. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do wydatkowania środków zgodnie 

z wnioskiem oraz zaproponowanym budżetem. Wszystkie wydatki muszą 

zostać udokumentowane w sposób jasno wskazujący na związek z projektem 

(faktura vat, rachunki, w przypadku drobnych kwot – paragony sklepowe). 

 

c. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie lub budżecie 

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do skonsultowania się z 

przedstawicielem Organizatora.  

 



 

d. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do merytorycznego wsparcia ze 

strony Organizatorów – bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz 

mailowego. 

 

e. Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o grant oraz grupa projektowa zadbają 

o promocję swojego działania wykorzystując różne kanały komunikacji, w tym 

kanały organizatorów, tj. strony internetowe, media społecznościowe czy 

biuletyny informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Wspomagania Wsi. 

 

f. Jeśli w ramach działania Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o grant, 

będzie chciała upublicznić treści związane z prowadzeniem działania (np. przy 

pomocy ulotek, plakatów, tekstów, broszur itd.), muszą one zostać 

zaakceptowane przez organizatorów konkursu grantowego oraz być opatrzone 

następującym oświadczeniem oraz zawierać logotypy Organizatorów: 

 

 Support for this publication/conference/workshop was provided 

in part by Civic UP! Academy Program, which is funded by the 

U.S. Embassy in Warsaw and administered by the Center for 

Civic Education and Rural Development Foundation. The 

opinions contained herein are the author’s own and do not 

necessarily express the views of the U.S. Embassies or partner 

organizations. 

 

g. W ciągu siedmiu dni kalendarzowych od zakończenia działania 

Uczestnik/Uczestniczka przedstawi organizatorom konkursu grantowego: 

 

 raport z wykonania działania wraz ze zdjęciami   

 

 budżet powykonawczy przedstawiający wszystkie poniesione 

wydatki związane z realizacją działania, listę poniesionych 

wydatków oraz komplet wszystkich dokumentów 

potwierdzających wydatkowanie środków.   

 

h. Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja Wspomagania Wsi dostarczą 

Uczestnikowi/Uczestniczce ubiegającemu/ej się o grant wzór raportu z działań 

oraz wytyczne do rozliczenia finansowego. 

 

i. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do zwrotu niewykorzystanej części 

grantu na konto wskazane w umowie.  

 



 

j. W przypadku braku raportu lub niekompletnego sprawozdania finansowego 

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do zwrotu nierozliczonej części 

grantu. 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

a. Przystąpienie do konkursu mini-grantowego oznacza akceptację warunków 

niniejszego regulaminu. 

b. Pytania związane z konkursem można kierować mailem na adres: 

michal.tragarz@ceo.org.pl albo jgodlewski@fww.pl lub telefonicznie: (22) 825 

05 50 wew. 214 
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