Regulamin
Konkursu na realizację projektów i przyznawania dofinansowania w ramach projektu :
„Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych.
III Małopolskie Forum Seniorów”
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020

Regulamin dotyczy konkursu na realizację projektu, do udziału w którym uprawnieni są
uczestnicy realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski projektu pt.
„Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów”
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Konkurs ma za zadanie wyłonienie czterech projektów, które w najlepszy sposób przyczynią
się do realizacji idei „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych” i które otrzymają
dofinansowanie na ich realizację przez uczestników w/w projektu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i uczestnictwo w szkoleniach,
- wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym formularzem,
- akceptacja niniejszego regulaminu.
I. Warunki udziału w konkursie:
1.W konkursie mogą wziąć udział osoby po 60 roku życia, które uczestniczyły w cyklu
szkoleń realizowanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu „Seniorzy aktywni na rzecz
swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów”. Potwierdzeniem udziału w
szkoleniach jest podpis na liście obecności.
2. Wnioski o dofinansowanie mogą być złożone zarówno przez każdego z uczestników
projektu indywidualnie, jak i przez zespoły projektowe. W przypadku zespołów projektowych
konieczne będzie wskazanie lidera projektu,
3 Wnioski o dofinansowanie należy przygotować wyłącznie na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z
wymogami, a następnie zatwierdzić zawarte w nim dane zgodnie z instrukcją przekazaną
podczas szkoleń w ramach projektu „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III
Małopolskie Forum Seniorów”.
4 Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres amierzwa@sgpm.krakow.pl,
osobiście do Biura Stowarzyszenia lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na
adres pocztowy Biura Stowarzyszenia. Termin naboru wniosków upływa w dniu 5 września
2014 r. (liczy się data wpływu wniosku do Stowarzyszenia).
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5. Skierowanie do Stowarzyszenia wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację przez
Beneficjenta warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.
6. O wynikach konkursu wnioskodawcy zostaną powiadomieni w ciągu 7 dni kalendarzowych
od dnia zakończenia naboru, tj. nie później niż w dniu 12 września 2014 r.
II. Warunki finansowania projektu.
1.Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest świadczenie pieniężne w
wysokości 1600 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset złotych brutto) przekazywane przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (zwane dalej Stowarzyszeniem) uczestnikom
projektu „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum
Seniorów”. (zwanym dalej Beneficjentami).
2. Dofinansowanie udzielane jest w złotych polskich. Stowarzyszenie nie ponosi żadnych
opłat i kosztów związanych z przekazaniem dofinansowania.
3. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie decyzji komisji konkursowej, w skład której
wejdą osoby wyznaczone przez Stowarzyszenie.
4 Z wnioskodawcami, których projekty w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostaną wybrane
do dofinansowania, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie (o dotację). W przypadku
projektów, których wnioskodawcą będzie zespół projektowy, umowa zostanie podpisana z
liderem projektu.
5. Dofinansowanie przekazywane jest nie później niż w 2 dni robocze od dnia rozpoczęcia
realizacji dofinansowanego projektu, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
określony w umowie dofinansowania lub gotówki.
6. Dofinansowanie nie może być przekazywane na rzecz osób/podmiotów trzecich
nieokreślonych w projekcie. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na cele
określone w przekazanym do Stowarzyszenia wniosku o dofinansowanie projektu, które
będą zgodne z celem głównym niniejszego konkursu określonym niniejszym regulaminem.
7. Dofinansowanie winno być wykorzystane w terminie do dnia 30 października 2014 r., a
sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu dostarczone w terminie do 10 listopada
2014 r. Niedostarczenie sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu w przyjętym
terminie powoduje obowiązek zwrotu dofinansowania w ciągu 7 dni kalendarzowych.
Beneficjenci konkursu zobowiązani są do dokumentowania wszystkich realizowanych w
ramach dofinansowanego projektu działań, a w szczególności prowadzenie dokumentacji
fotograficznej, list obecności ze zorganizowanych spotkań, po 1 egz. materiałów
promocyjnych (jeśli dotyczy), itp. Po zakończeniu realizacji projektu zobowiązani są do
dostarczenia sprawozdania ze zrealizowanych działań.
8. Beneficjenci zobligowanie są do uzgodnienia ze Stowarzyszeniem struktury wydatków
projektu, uzyskania akceptacji dla poszczególnych wydatków i form ich dokumentowania.
9. Beneficjenci przenoszą na Stowarzyszenie prawa autorskie na wszystkie działa powstałe
w wyniku realizacji dofinansowanych projektów (teksty, zdjęcia filmy, strony internetowe,
itp.).
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10. Beneficjenci zobowiązani są do prezentacji zrealizowanych projektów podczas III
Małopolskiego Forum Seniorów w miejscu (na terenie Krakowa) i terminie wskazanym przez
Stowarzyszenie.
III. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków do dofinansowania.
1.Kryteria formalne:
- termin nadesłania wniosku
- przesłanie wniosku na właściwym formularzu
- właściwy termin realizacji zadania (tj. 12.09-30.10.2014 r.)
- podpisy wnioskodawców.
2. Kryteria merytoryczne:
- zgodność celów projektu z ideą idei „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot
lokalnych”
- spójność zaplanowanych działań
- realna możliwość wykonania zaplanowanych działań
- trwałość rezultatów projektu
- spójność budżetu z opisem projektu
- adekwatność kosztów do prawidłowej realizacji projektu.
IV. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu podlegają merytorycznej i finansowej
kontroli ze strony Stowarzyszenia.
V. Niniejszy regulamin ma w odniesieniu do Stowarzyszenia charakter wyłącznie wewnętrzny
i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Stowarzyszenia. Nie ogranicza to ani
nie wyłącza nałożonych na osoby - Beneficjentów korzystające ze wsparcia zobowiązań,
które wynikają z niniejszego regulaminu i umów o dofinansowanie.
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