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R E G U L AM I N  K O N K U R S U   

I N I C J AT Y W Y  O B Y W AT E L S K I E  2 0 1 5 ””  

Konkurs Inicjatywy Obywatelskie  

ma na celu wzmocnienie działa ń społeczno ści lokalnej                                                                                                                         
w zakresie ochrony środowiska i zrównowa żonego rozwoju.  

Skierowany jest do osób indywidualnych, grup niefor malnych,                                        
instytucji  i organizacji pozarz ądowych,  
działaj ących na rzecz dobra wspólnego.  

 

I.ZAŁO ŻENIA ORAZ CEL KONKURSU  

 
Wszystkie inicjatywy obywatelskie realizowane w ramach konkursu muszą pośrednio zmierzać 
do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych tj.   
 
Cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności 
lokalnych. 
 
Cele szczegółowe: 
 
1. Rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochrona środowiska,                               
             w tym tworzenie i wspieranie lokalnych inicjatyw;  
 
2. Uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;  

3. Usprawnienie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie 
              lokalnym.  
 
Za inicjatyw ę obywatelsk ą uznaje si ę działanie mające na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego w skali lokalnej, zgłaszanej przez osoby indywidualne, (które uzyskały poparcie 
minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki 
oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.  

 

W ramach konkursu można się ubiegać o dotację w wysokości: 

• Minimum  1.000,00 zł na inicjatywę obywatelską. 

• Max 10.000,00 zł na inicjatywę obywatelską. 
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Dotacje można przeznaczyć na: 
 
realizacj ę inicjatyw obywatelskich, w nast ępujących obszarach wsparcia:  

1. czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków; 

2. przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających; 

3. ochrona ex situ zagrożonych gatunków; 

4. ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę  

         i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej; 

5. odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  

         i pielęgnacja cennych alei przydrożnych; 

6. zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień 

         śródpolnych; 

7. zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych; 

8. rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców  

      o znaczeniu przyrodniczym; 

9. modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt  

         (w tym chronionych); 

10. usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk  

         przyrodniczych; 

11. renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych  

         zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka; 

12. ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska  

         z budynków/obiektów użyteczności publicznej; 

13. działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom,  

         wspieranie małej retencji. 

 

Inicjatywy musz ą być realizowane na terenach ogólnie dost ępnych! 

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? 

Program adresowany jest do: 

• osób indywidualnych, (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej  

              inicjatywy),  

• organizacji pozarządowych,  

• placówek oświatowych, 

• rad sołeckich, 

• rad osiedli,  
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• spółdzielni mieszkaniowych,  

• wspólnot mieszkaniowych.  

 

Jeden podmiot do konkursu mo że złożyć maksymalnie 3 wnioski .  

 
O dofinansowanie nie mog ą ubiega ć się podmioty wymienione poniżej: 
1. partie polityczne i inne podmioty założone przez partie polityczne; 
2. związki zawodowe i organizacje pracodawców; 
3. samorządy zawodowe i gospodarcze; 
4. fundacje, których fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego lub inna  
            jednostka sektora finansów publicznych lub podmiot działający w celu  
            osiągnięcia zysku; 
5. stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu  
            terytorialnego lub inna jednostka sektora finansów publicznych, lub podmiot  
            działający w celu osiągnięcia zysku oraz związki tych stowarzyszeń; 
6. kluby sportowe działające w formie spółki, kluby sportowe działające                                
             w formie stowarzyszenia kultury fizycznej na podstawie przepisów ustawy  
            18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej; 
7. organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych  
            utworzone na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Ponadto o wsparcie w ramach programu nie mo że ubiega ć się podmiot , jeśli: 
a) został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości, lub gdy pozostaje w 
stanie likwidacji, lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją 
działalność, lub jest przedmiotem postępowania o podobnym charakterze; 
b) zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne; 
c) którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego 
podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  
d) którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego 
podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
 

III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOG Ą BYĆ FINANSOWANE  
Z DOTACJI? 

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku 
celów, między innymi: 

 

o zakup sadzonek drzew, nasion, 

o wynajem sprzętu,  

o przygotowanie terenu do nasadzeń, 

o zakup materiałów np. na karmniki, do ogrodzenia nasadzeń, na modernizacji małej  

              infrastruktury,     

o zakup usług i materiałów wyżej nie wymienionych, jeżeli jest to merytorycznie  

              uzasadnione. 
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Z otrzymanego grantu nie można finansować: 

o udzielania pożyczek, 

o przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane, 

o celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, 

o zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony, 

o bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych, 

o inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków  

              itp.),  

o podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego 

              podatku, 

o tworzenia kapitału żelaznego organizacji, 

o kosztów ponoszonych za granicą, 

o kar, grzywien i odsetek karnych, 

o zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek, 

o podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,  

o finansowania podatku dochodowego od osób prawnych, 

o prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Koszty b ędą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy s ą bezpośrednio zwi ązane                
z realizowanym przedsi ęwzięciem i s ą niezbędne do jego realizacji oraz s ą racjonalnie 
skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. 

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

Operator dokona jedynie oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 

1. Projekt został złożony w trakcie naboru wniosków, tj.  do 19 grudnia 2015 . 
2. Projekt jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pozycje z wniosku). 
3. Projekt jest złożony przez organizację, instytucję, grupę, osobę fizyczną uprawnioną do  
              udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu. 
4. Harmonogram realizacji projektu jest przewidziany w terminie od 1 maja  
             do 15 grudnia 2016 r.  
5. Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera  
              błędów rachunkowych). 
6. Kwota wnioskowanej dotacji jest wyższa niż 1.000,00 złotych. 
7. Do wniosku dołączono obowiązkowe załączniki.  
 
Wnioski, które spełni ą wszystkie powy ższe wymagania formalne, zostan ą przekazane do 
oceny merytorycznej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (NFO ŚiGW).  

 

NFOŚiGW ma prawo przyzna ć dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie 
wnioskowanej przez organizacj ę/instytucj ę/grup ę/osob ę fizyczn ą. Operator b ędzie 
przedstawia ć organizacjom, instytucj ą, grupom i osobom fizycznym do akceptacji 
proponowane kwoty dofinansowania projektów.  
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UMOWY Z GRANTOBIORCAMI 

Po pozytywnej ocenie formalnej zostanie podpisana umowa pomiędzy Operatorem                    
a Grantobiorcą, która jest wymaganym załącznikiem do wniosku, przedkładanego                          
do NFOŚiGW. Termin podpisania zostanie ustalony indywidualnie dla każdej inicjatywy.  

Do ponoszenia wydatków jest upoważniony tylko Operator tj. SITR O/Słupsk, dlatego też nie 
przewiduje się przekazywania dotacji na konto bankowe organizacji/instytucji/grupy/osobie 
fizycznej po podpisaniu umowy o dotację po pozytywnej ocenie merytorycznej. 

 W przypadku przyznania dotacji kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie 
inicjatywy, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy 
zawarta pomiędzy Operatorem a Grantobiorcą.  

Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali 
pozytywną rekomendację komisji na prośbę Operatora będą zobowiązani do przedstawienia  
do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego 
pełnomocnictwa od organu, któremu podlega. 
 

V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski nale ży składa ć w formie papierowej na adres Operatora   

Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In żynierów i Techników Rolnictwa Oddział 
Słupsk  

ul. Zamenhofa 1 76-200 Słupsk  

do 19 grudnia 2015 r. 

Ogłoszenie wyników oceny formalnej nastąpi 30 grudnia 2015 r. 

Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej nastąpi nie później niż do 1 maja 2016 r.  

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

Dodatkowe informacje na temat konkursu, można uzyskać w biurze Operatora: 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In żynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk  
ul. Zamenhofa 1 , 76-200 Słupsk 
sitrslupsk@poczta.onet.pl tel. 59 842-58-49  

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Do wniosku  należy obowi ązkowo  dołączyć następujące załączniki: 

• opinie  lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw 
(obowiązkowy wzór w załączeniu),  

• zgody  podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw 
(obowiązkowy wzór w załączeniu). 

 


