
  

 

 

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 

                                     

REGULAMIN KONKURSU na INICJATYWY LOKALNE 

„ABC wspólnego działania ” 

 

1. Organizatorem Konkursu „ABC wspólnego działania”, zwanego w dalszej części 

Regulaminu „Konkursem”, jest Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze 

 

2. Konkurs „ABC wspólnego działania” stanowi cześć projektu pt. „Wspólna sprawa”, 

realizowanego przez LGD–Przyjazne Mazowsze dofinansowanego  w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele. 

 

3. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności 

lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących 

aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku 

publicznego
*1

. Stawiamy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności 

lokalnej na rzecz dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i 

macierzyństwa. 

 

4. Wnioskodawcami mogą być mieszkańcy powiatu płońskiego, pełnoletni, występujący jako 

osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub grupy nieformalne (minimum 3 osoby, 

ze wskazaniem przedstawiciela).  

 

5. Projekt inicjatywy zgłaszanej do Konkursu powinien: 

a) wpisywać się w cele konkursu, 

b) być autorskim pomysłem wnioskodawcy, 

c) zakładać współpracę z LGD – Przyjazne Mazowsze, 

d) wykorzystywać zasoby lokalne (ludzi, organizacji, przestrzeni, infrastruktury), 

e) być skierowany do społeczności lokalnej i realizowany na terenie powiatu płońskiego, 

f) zakładać wkład  własny (osobowy lub finansowy) wnioskodawcy w realizację 

inicjatywy,  

g) zakładać realizację projektu w okresie od 28 czerwca 2017 roku do 30 listopada 2017 

roku (jednak po podpisaniu umowy z LGD–PM). 

 

6. Promowane będą projekty nastawione na angażowanie społeczności lokalnej na rzecz dobra 

wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych, mające charakter cykliczny. 

 

7. Wydatki związane z realizacją inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu kwalifikowanego 

(zgodnie z załącznikiem nr 1). 

 

8. Należy złożyć skan podpisanego wniosku na udostępnionym formularzu drogą elektroniczną 

(na adres mailowy lgdpm@wp.pl) bądź wersję papierową osobiście w biurze LGD-PM, w 

nieprzekraczalnym terminie od 5 czerwca do 19 czerwca 2017 roku (decyduje data wpływu). 

Na etapie składania wniosku nie wymagamy od wnioskodawców formy papierowej ani 

                                                 
1
 Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
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żadnych załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie ci wnioskodawcy, którzy zostaną 

wybrani do dofinansowania. 

 

9. Formularz wniosku dostępny jest w biurze LGD-PM oraz na stronie internetowej LGD-PM 

www.lgdpm.pl w zakładce „Wspólna sprawa”. Wniosek powinien być wypełniony 

komputerowo i własnoręcznie podpisany. W uzasadnionych przypadkach można złożyć 

wniosek wypełniony odręcznie. 

 

10. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

 

11. LGD- Przyjazne Mazowsze  nie  przekazuje Wnioskodawcy, który jest osobą fizyczną lub 

grupa nieformalną bezpośrednio środków finansowych, lecz ponosi wszelkie koszty jej 

realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z zatwierdzonym budżetem 

projektu. Wnioskodawcy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją 

zobowiązań Wnioskodawcy projektu i LGD – Przyjazne Mazowsze jest porozumienie/umowa 

zawierane pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet. 

 

12. LGD- PM zapewnia przy realizacji projektu wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze 

strony wyznaczonych opiekunów. Realizacja wybranych inicjatyw finansowana będzie w 

ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r. Priorytet 3 Aktywni 

Obywatele. 
 

13. Wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu „ ABC wspólnego działania” 

dokona Zespół Oceniający, powołany przez LGD- PM 

a) Wybór zostanie dokonany w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny (załącznik nr 2), 

b) Zespół Oceniający dokona wyboru 10 inicjatyw – całościowa pula środków, z której będą 

dofinansowane projekty, wynosi 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

c) Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 5 000 PLN (słownie: pięć 

tysięcy złotych). W uzasadnionych przypadkach Zespół Oceniający może podjąć decyzję 

dotyczącą zwiększenia lub zmniejszenia kwoty dofinansowania złożonego projektu 

inicjatywy lokalnej. 

d) Zostanie utworzona lista rankingowa złożonych projektów. Organizator konkursu 

zastrzega sobie  prawo wyboru  kolejnego wniosku z listy rankingowej, w  przypadku 

rezygnacji wybranego Wnioskodawcy. 

e) W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, o 

wyższej pozycji na liście rankingowej decydują działania w projekcie, które: 

- są prowadzone na terenach wiejskich, 

- angażują najwięcej grup mieszkańców, 

 

14. Wybór i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 26 czerwca 2017 roku poprzez 

opublikowanie listy rankingowej na stronie www.lgdpm.pl 

 

15. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji. 

 

16. LGD-PM zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem 

konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku. 

 

17. LGD-PM zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną 

ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy. 

http://www.lgdpm.pl/
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18. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z realizacji inicjatywy. 

Dofinansowanie oferty (podpisanie umowy) oznacza, że złożona oferta, umowa i pozostałe 

dokumenty projektowe stają się informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) o dostępie do informacji publicznej z 

zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tej ustawy w szczególności ochrony danych 

osobowych. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych zawartych  w 

dokumentacji konkursowej, na potrzeby promocji i realizacji projektu, do celów monitoringu, 

kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie MRPiPS 

ewaluacji. 

 

19.Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w ramach 

Programu FIO, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, listy obecności, 

formularze zgłoszeniowe itp., powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem: 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz 

zawierać w widocznym miejscu logo Programu FIO, którego wzór znajduje się poniżej, 

dostępne do pobrania na stronie www.pozytek.gov.pl oraz logo LGD- Przyjazne Mazowsze 

dostępne na stronie www.lgdpm.pl w zakładce Do pobrania. 

 

UWAGA! Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite 

lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i 

wspólnotowych. 

 

 

 

 

Wzór logo Programu FIO  

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.lgdpm.pl/

