
   
 

 

 

Regulamin przyznawania dotacji dla uczestników i uczestniczek Civic UP! Academy 2018 – 2019 

na SAMOROZWÓJ 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu dotacyjnego (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 biorących 

udział w szkole letniej w 2018 r., 2019 r. (zwanych dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką”). 

§2 ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Dotacje przewidziane są na sfinansowanie udziału uczestnika szkoły letniej Civic UP! 

Academy 2018-2019 w przedsięwzięciach umożliwiających jego lub jej rozwój osobisty 

i obywatelski. 

2. Dotowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w jedną z następujących kategorii: 

a. Pogłębianie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z działalnością 

społeczną 

b. Rozwijanie zainteresowań edukacyjnych i naukowych 

c. Nabywanie i doskonalenie umiejętności twardych  

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Organizator na podstawie wniosku złożonego 

przez Uczestnika/Uczestniczkę, który znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego 

regulaminu. 

4. Organizator oceni wniosek na podstawie formularza określającego kryteria oceny 

wniosków, którego wzór znajduje się w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu. Żeby 

wniosek został zaakceptowany, musi zdobyć minimum 20 z 24 punktów. 



   
 

 

5. Wnioski, które zdaniem Organizatora, będą wymagały poprawy, zostaną odesłane do 

Uczestnika/Uczestniczki z prośbą o wprowadzenie poprawek. Wniosek niepoprawiony 

nie zostanie oceniony przez Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków i nieprzesłania ich do 

Uczestnika w celu wprowadzenia poprawek w przypadku niskiej wartości 

merytorycznej wniosku lub braku związku z celami konkursu.  

7. Jedynie kompletne wnioski zostaną rozpatrzone przez Organizatora. 

8. Organizator rozpatrzy wniosek w ciągu siedmiu dni. 

9. W ramach dotacji można wnioskować o kwotę do 2000 zł. 

10. Dotacja możne być przeznaczona jedynie na przedsięwzięcie opisane we wniosku. 

11. W przypadku anulowania przedsięwzięcia przez jego organizatora, 

Uczestnik/Uczestniczka zwraca pełną kwotę dotacji. 

12. Dotacje będą przyznawane do 30.06.2020 r. 

 

§3 REALIZACJA DZIAŁAŃ 

 

1. Dofinansowanie działań będzie wypłacane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

formie (do wyboru przez Uczestnika/Uczestniczkę): 

a) zaliczki po podpisaniu umowy grantowej z uczestnikiem na konto podane w 

umowie 

b) zwrotu poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych przez uczestnika 

faktur 

2. 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). Faktury oraz rachunki 

muszą zostać wystawione na dane Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. 

Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, NIP: 525-17-26-659.  

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie lub budżecie Uczestnik/Uczestniczka 

zobowiązany/a jest do skonsultowania się z przedstawicielem Organizatora.  

 



   
 

 

4. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do merytorycznego wsparcia ze strony 

Organizatorów – bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz mailowego. 

5. Działania realizowane w ramach dotacji muszą zostać zakończone do dnia 1.09.2020. 

6. Uczestnik/Uczestniczka otrzymujący dotację jest zobowiązany/a przesłać do Centrum 

Edukacji Obywatelskiej w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od zakończenia działania i 

nie później niż 07.09.2020 r.: 

a) raport z działania wraz ze zdjęciami   

b)  budżet powykonawczy przedstawiający wszystkie poniesione wydatki związane z 

realizacją działania, listę poniesionych wydatków oraz komplet wszystkich 

dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.   

7. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/a do zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki 

lub kwoty niemającej pokrycia w odpowiednio wystawionych dokumentach 

potwierdzających poniesienie wydatków (faktury, rachunki). Zwrot musi być dokonany 

najpóźniej do dnia 07.09.2020 r.  

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

Wniosek dla uczestników Civic UP! Academy 2018 – 2019 r. o przyznanie dotacji na samorozwój  

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail: 

Adres do korespondencji:  

Nazwa i typ wydarzenia: 

Źródło informacji o wydarzeniu (np. link do strony):  

Opis wydarzenia/aktywności (max. 1000 znaków): 



   
 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wydarzenia/aktywności. Prosimy o wskazanie dlaczego realizacja lub 

udział w tym działaniu jest istotny z punktu widzenia Twojego rozwoju osobistego  (max. 1000 

znaków): 

 

 

 

 

Preliminarz kosztów. Zależy nam na tym, żebyście dokładnie określili, na co będzie 

wykorzystacie dotację. Prosimy o podanie wszystkich kosztów, zarówno tych, które są pewne, 

jak i prognozowane, np. wyżywienie. 

Kategoria kosztów  
Koszt 

jednostkowy 
Jednostka 

Liczba 
jednostek 

Suma 

Np. podróż 300 zł Bilet lotniczy 2 600 zł 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



   
 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

Kryteria oceny wniosków o dotację na samorozwój 
 

 Kryteria formalne: Opis kryterium  

Wnioskodawca / wnioskodawczyni była uczestnikiem / uczestniczką 
szkoły letniej Civic UP! Academy 
 

Tak / Nie  

Wnioskowana dotacja nie przekracza kwoty 2000 zł  
 

Tak / Nie  

Wniosek został złożony do 30.06.2020 r. 
 

Tak / Nie  

 

UWAGA: Pamiętajcie, że niespełnienie któregoś z kryteriów formalnych wypisanych powyżej 

powoduje odrzucenie wniosku o dotację bez poddania go ocenie merytorycznej.  

 

Kryteria merytoryczne 

Realizacja celów konkursu dotacyjnego. 
 

 Opis kryterium  Liczba punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku w pełni realizuje cele konkursu 
dotacyjnego – w dużym stopniu prowadzi do zdobycia nowej lub po-
głębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań 
społecznych oraz wspiera wymianę doświadczeń w tym temacie; w 
szczególności pogłębia i rozszerza wiedzę i doświadczenia zdobyte w 
Civic UP! Academy (tj. dot. samodzielnego prowadzenia projektów 
społecznych i samoorganizowania się) LUB w dużym stopniu przy-
czynia się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy przydatnej w przy-
szłym rozwoju akademickim, poza akademickim lub zawodowym 
albo do rozwoju pasji w obrębie nauki i edukacji LUB w dużym stop-
niu umożliwia zdobycie lub rozwinięcie konkretnych, mierzalnych 
umiejętności oraz narzędzi; szczególnie, jeśli można je wykorzystać 
w pracy społecznej lub w rozwoju edukacyjnym lub naukowym. 
  

12-9 punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku częściowo realizuje cele pro-
gramu dotacyjnego – w średnim stopniu prowadzi do zdobycia no-
wej lub pogłębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia 
działań społecznych oraz wspiera wymianę doświadczeń w tym te-
macie LUB w średnim stopniu przyczynia się do zdobycia lub pogłę-
bienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju akademickim, tylko 

8-5 punktów  



   
 

 

częściowo można byłoby je wykorzystać w pracy społecznej lub w 
rozwoju edukacyjnym lub naukowym. 
 

Przedsięwzięcie opisane we wniosku częściowo realizuje cele pro-
gramu dotacyjnego – w niewielkim stopniu prowadzi do zdobycia 
nowej lub pogłębienia nabytej wiedzy i umiejętności dot. prowadze-
nia działań społecznych oraz nieznacznie wspiera wymianę doświad-
czeń w tym temacie LUB w niewielkim stopniu przyczynia się do 
zdobycia lub pogłębienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju 
akademickim, pozaakademickim lub zawodowym albo do rozwoju 
pasji w obrębie nauki i edukacji LUB w niewielkim stopniu umożliwia 
zdobycie lub rozwinięcie konkretnych, mierzalnych umiejętności 
oraz narzędzi; szczególnie, jeśli trudno byłoby je wykorzystać w 
pracy społecznej lub w rozwoju edukacyjnym lub naukowym. 
 

4-1 punktów  

Przedsięwzięcie opisane we wniosku nie realizuje celów programu 
dotacyjnego – nie prowadzi do zdobycia nowej lub pogłębienia na-
bytej wiedzy i umiejętności dot. prowadzenia działań społecznych 
oraz wspierania wymiany doświadczeń w tym temacie; w ogóle nie 
pogłębia i nie rozszerza wiedzy i doświadczeń zdobytych w Civic UP! 
Academy (tj. dot. samodzielnego prowadzenia projektów społecz-
nych i samoorganizowania się) LUB nie przyczynia się do zdobycia 
lub pogłębienia wiedzy przydatnej w przyszłym rozwoju akademic-
kim, pozaakademickim lub zawodowym albo do rozwoju pasji w ob-
rębie nauki i edukacji LUB nie umożliwia zdobycia lub rozwinięcia 
konkretnych, mierzalnych umiejętności oraz narzędzi 
 

0 punktów  

 

Realizacja kryteriów dot. preliminarza kosztów. 

Opis kryterium  Liczba punktów  

Preliminarz jest przejrzysty, koszty realne, kategorie zawarte w pre-
liminarzu odnoszą się w pełni do potrzeb związanych z uczestnic-
twem w przedsięwzięciu.  

12-9 punktów  

Preliminarz w większości jest przejrzysty, koszty realne, jedna lub 
dwie kategorie zawarte w preliminarzu nie odnoszą się do potrzeb 
związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu. 

8-5 punktów  

Preliminarz jest nieprzejrzysty, większość kategorii zawartych w pre-
liminarzu nie odnosi się do potrzeb związanych z uczestnictwem w 
przedsięwzięciu. 

4-1 punktów  

Preliminarz jest nieprzejrzysty, żadna z kategorii nie odnosi się do  
potrzeb związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu. 

0 punktów  


