
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 

1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Pleśna z miejscowości Pleśna i Łowczówek. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Gminą Pleśna. 

3. Przedmiotem konkursu jest projekt na rozwiązanie istniejącego problemu we 

wspomnianych miejscowościach Gminy Pleśna. 

4. Celem konkursu jest wzbudzenie w mieszkańcach Pleśnej i Łowczówka chęci do działania i 

inicjowania działań na rzecz społeczności, zaktywizowanie i zachęcenie do uczestnictwa w 

życiu społecznym poszczególnych miejscowości. 

5. Zgłaszane do konkursu projekty obywatelskie mogą dotyczyć następujących obszarów:  

• działalność charytatywna;  

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• promocja i organizacja wolontariatu; 

• edukacja, oświata i wychowanie; 

• działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki; 

• ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach; 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne;  

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w 

szczególności remonty świetlic, budowę i rozbudowę placów zabaw, miejsc spotkań i 

rekreacji mieszkańców. 

6. Postanowienia ogólne: 

6.1. Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty mieszkańcy reprezentowani przez: 

a) Komitety Organizacyjne, w skład których wchodzi 2-5 osób lub 

b) lokalne organizacje pozarządowe. 

6.2. Realizacja projektu musi się rozpocząć nie wcześniej niż 1 sierpnia 2012 r. i zostać 

zakończona do dnia 15 grudnia 2012 roku. 



6.3. Na realizację projektów obywatelskich w Gminie Pleśna Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych przeznacza kwotę 20 000zł.  Dodatkowo Gmina Pleśna przeznacza kwotę 2 

000zł. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów obywatelskich w ramach konkursu 

wynosi 22 000zł. 

6.4. Projekt musi uwzględniać wniesienie przez realizujących go mieszkańców wkładu 

własnego w postaci pracy społecznej. Mieszkańcy mogą też wnieść wkład własny w postaci 

wkładu rzeczowego lub wkładu własnego finansowego.  

7. Postanowienia szczegółowe: 

Etapy składania wniosków: 

7.1. Pierwszym etapem jest złożenie listu intencyjnego. Formularz listu intencyjnego jest 

dostępny na stronie internetowej www.samorzadzinicjatywa.pl i www.plesna.pl oraz              

w Urzędzie Gminy Pleśna (pokój nr 14, pani Oliwia Tańska). 

7.2. Listy intencyjne należy dostarczyć pocztą lub osobiście (sekretariat pokój nr 8) na 

adres Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 w okresie od 4 do 18 czerwca 2012r. 

włącznie (decyduje data wpływu), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:00, 

wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00). W miarę możliwości prosimy również 

dodatkowo o przesłanie listu intencyjnego drogą mailową na adres: otanska@plesna.pl. 

Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

7.3. Listy intencyjne zostaną poddane wstępnej weryfikacji pod kątem wykonalności 

przedstawionego pomysłu. Weryfikacja zostanie dokonana przez przedstawicieli Fundacji 

Biuro Inicjatyw Społecznych oraz pracowników Urzędu Gminy Pleśna. 

7.4. Autorzy listów intencyjnych zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach i 

indywidualnych konsultacjach. Podczas warsztatów i indywidualnych konsultacji mieszkańcy 

będą mieli możliwość dopracowania zgłoszonych pomysłów, by były one zgodne z 

wytycznymi konkursu. Wzięcie udziału w warsztatach lub indywidualnych konsultacjach 

jest obowiązkowe i bezpłatne. Szczególnie rekomendowany jest udział w warsztatach. 

Warsztaty w Gminie Pleśna odbędą się w terminie 21-22 czerwca w godz. 16-20 w Centrum 

Kultury, Sportu i Promocji Gminy. Indywidualne konsultacje będą mogły odbywać się w 

terminie od 23 czerwca do 3 lipca i będą prowadzone w formie spotkań, konsultacji 

mailowych i telefonicznych. Podczas warsztatów i indywidualnych konsultacji mieszkańcy 

przygotują projekty obywatelskie.  

7.5. Projekty obywatelskie należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Urzędu Gminy 

Pleśna, 33-171 Pleśna 240 (sekretariat pokój nr 8), w okresie od 25 czerwca do dnia 4 lipca 

2012r. włącznie (decyduje data wpływu), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-

16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00). W miarę możliwości prosimy 

również dodatkowo o przesłanie projektu obywatelskiego drogą mailową na adres: 

http://www.samorzadzinicjatywa.pl/


otanska@plesna.pl. Projekty obywatelskie przesłane w późniejszym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

8. Ocena formalna i merytoryczna. 

8.1. Oceny formalnej dokonają przedstawiciele organizatorów konkursu. Dopuszcza się 

możliwość uzupełniania wniosku, w przypadku uchybienia formalnego, jednak nie później niż 

w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej informacji. Informacja zostanie przesłana na 

wskazany w projekcie adres email oraz przekazana telefonicznie osobie wskazanej w 

projekcie do kontaktu. 

Kryteria oceny formalnej: 

a) złożenie projektu obywatelskiego na właściwym formularzu, 

b) wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, 

c) podpisanie formularza przez osoby uprawnione (przedstawiciele Komitetu 

Organizacyjnego lub przedstawiciele lokalnej organizacji pozarządowej, zgodnie z 

uprawnieniami statutowymi), 

d) dołączenie listy osób zaangażowanych w realizację projektu obywatelskiego 

(Przykładowy wzór listy znajduje się na stronie www.samorzadzinicjatywa.pl oraz 

www.plesna.pl.)  

8.2. Oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa w okresie dwóch tygodni od dnia 

zakończenia naboru do konkursu. W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Fundacji 

Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urzędu Gminy Pleśna. Ocena projektów obywatelskich 

zostanie dokonana zgodnie z kryteriami stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

niezależnie przez minimum dwóch ekspertów. Ostateczną ocenę stanowiła będzie średnia 

punktów przyznanych przez ekspertów. Z udziału w pracach Komisji Konkursowej 

wykluczony jest specjalista ds. inicjatywy lokalnej prowadzący warsztaty i indywidualne 

konsultacje z mieszkańcami. 

8.3. Jednym z elementów oceny jest głosowanie na najlepsze projekty obywatelskie przez 

mieszkańców. W głosowaniu na projekty obywatelskie mogą wziąć udział wyłącznie 

mieszkańcy miejscowości Pleśna i Łowczówek. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. 

Oddanie głosu będzie możliwe: 

a) W trakcie spotkania w dniu 12 lipca o godz. 17 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji 

Gminy, podczas którego autorzy projektów dokonają ich prezentacji. W drugiej części 

spotkania będzie możliwość oddania głosu na najciekawsze inicjatywy. 

b) Drogą elektroniczną, po kontakcie z koordynatorem projektu Panem Bartoszem Rodackim, 

w okresie 5-18 lipca 2012r. (Osoby zainteresowane tą formą głosowania prosimy o 

przesłanie maila na adres bartosz.rodacki@bis-krakow.pl, z nagłówkiem Głosowanie na 

projekty obywatelskie). 

http://www.samorzadzinicjatywa/


c) Poprzez oddanie głosu do urny znajdującej się w Urzędzie Gminy Pleśna w okresie 5-18 

lipca 2012r. Spis mieszkańców oraz karty do głosowania dostępne będą w sekretariacie 

urzędu (pokój nr 8). Głosy będzie można oddać do urny znajdującej się na korytarzu Urzędu 

Gminy Pleśna w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-

15:30, piątek 7:30-15:00). 

9. Opisy projektów obywatelskich zostaną zamieszone na stronie internetowej projektu 

www.samorzadzinicjatywa.pl. 

10. Uzyskanie dofinansowania 

10.1. Dofinansowanie uzyskają projekty obywatelskie, które zdobędą największą ilość 

punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej oraz 

punktów przyznanych za głosy mieszkańców. 

10.2. Dofinansowanie do projektów obywatelskich, które uzyskają największą ilość punktów 

nie może przekroczyć łącznej puli środków przeznaczonych na konkurs. 

11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem nie później niż do 

dnia 22 lipca 2012 roku. Informacja o projektach, które uzyskały dofinansowanie zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej projektu www.samorzadzinicjatywa.pl oraz 

www.plesna.pl. 

12. Po uzgodnieniu ostatecznego harmonogramu i kosztorysu projektu obywatelskiego 

podpisana zostanie umowa o dofinansowanie.  

13. Organizator konkursu planuje również zorganizowanie spotkania informacyjnego z 

realizatorami zwycięskich projektów obywatelskich mające na celu omówienie zasad 

związanych z ich realizacją.  

14. Wydatki w ramach poszczególnych kategorii budżetowych muszą być zgodne z 

wytycznymi Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla 

Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych projektów, w 

szczególności, tych które uzyskają dofinansowanie, bez dodatkowej zgody autorów. 

16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektu. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 

oraz ich poprawienia. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku uzasadnionych 

okoliczności. 

http://www.samorzadzinicjatywa.pl/


18. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator Konkursu. 

Harmonogram konkursu na projekty obywatelskie: 

Lp Termin Etap 

1 4-18 czerwca Złożenie listów intencyjnych 

2 21-22 czerwca Warsztaty dla autorów listów intencyjnych 

3 23 czerwca – 3 lipca Indywidualne konsultacje dla autorów listów intencyjnych 

4 25 czerwca – 4 lipca Złożenie projektów obywatelskich 

5 5 – 18 lipca Ocena projektów obywatelskich 

6 5 - 18 lipca Głosowanie na projekty obywatelskie 

7 12 lipca Spotkanie z mieszkańcami – prezentacja projektów wraz z 
możliwością głosowania. 

8 22 lipca Informacja o wynikach konkursu 

9 23 lipca – 31 sierpnia Podpisywanie umów o dofinansowanie 

10 16 lipca – 31 sierpnia Spotkanie informacyjne dla realizatorów zwycięskich 
projektów 

   

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą ds. projektów 

obywatelskich Dorota Kobylec tel. (12) 412 15 24, 790 346 928, e-mail: 

dorota.kobylec@bis-krakow.pl 


