Regulamin programu mikrograntów Gminy Polkowice
„DZIAŁAJ Z SERCEM”
1. „DZIAŁAJ Z SERCEM” to program wolontariatu miejskiego, w ramach którego
mieszkańcy Gminy Polkowice mogą realizować swoje pomysły na działania przede
wszystkim z zakresu:
 pomocy i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami i seniorów,
 wsparcia akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy
finansowej w leczeniu i rehabilitacji,
 ochrony środowiska i pomocy zwierzętom,
 edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o
charakterze kulturotwórczym.
2. Koordynatorem programu jest Centrum Kultury w Polkowicach, które zapewnia
wsparcie finansowe, logistyczne oraz merytoryczne w czasie realizacji zatwierdzonych
projektów.
3. Maksymalna kwota mikrograntu wynosi 1.500 zł.
4. Wnioskodawcą programu może być:
 grupa nieformalna (minimum 3 osoby ze wskazanym pełnoletnim Liderem
grupy),
 grupa formalna (m.in. stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich,
parafia).
5. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączyć podpisaną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w programie. Zalecane jest również, aby grupa
posiadała pełnoletniego lidera projektu (np. rodzic, nauczyciel, pedagog, opiekun).
6. Żadna z osób tworzących grupę wnioskującą nie może być prawomocnie skazana
za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz
przestępstwa skarbowe.
7. Zaplanowane przez wnioskodawców zadania muszą zostać zrealizowane na terenie
gminy Polkowice.
8. Wnioskodawca nie ma obowiązku zapewnienia własnego wkładu finansowego, jednak
projekty muszą wykazywać udział własny w realizację inicjatywy w formie pracy
społecznej/wolontariackiej.
9. W ramach mikrograntu wnioskodawcom nie zostaną przekazane środki finansowe.
Realizatorzy wybranych projektów na wszelkie zobowiązania płatnicze związane z jego
realizacją będą pobierać rachunki lub faktury wystawiane na Centrum Kultury w
Polkowicach.
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10. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
 projekt inicjatywy napisany jest według wzoru wniosku programu „DZIAŁAJ Z
SERCEM”,





projekt inicjatywy zostanie zrealizowany w okresie od 1.04-15.12.2021 r.

przedstawiony we wniosku budżet nie zawiera błędów rachunkowych,
maksymalna kwota dofinansowania projektu inicjatywy nie została
przekroczona,
 koszty wymienione w budżecie projektu inicjatywy spełniają warunek kosztu
kwalifikowanego,
 projekt inicjatywy wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej,
nastawionej na zysk – zgodność z celami oraz założeniami programu,
 pomysłowość projektu, jego niepowtarzalność.
11. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Centrum Kultury w Polkowicach, ul.
Skalników 4, 59-100 Polkowice.
12. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.
13. Oceny wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia dokona komisja
programowa w składzie: Dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach, Główna Księgowa
Centrum Kultury w Polkowicach, Koordynator Działu Aktywizacji Społecznej.
14. Koordynator programu zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej liczby
mikrograntów.
15. Koordynatorowi programu przysługuje prawo pełnego dokumentowania realizacji
projektów (np. zdjęć, video).
16. Zgłoszenie się do programu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
17. Warunki oraz terminy realizacji projektów, finansowania i jego rozliczenia regulować
będą ustalenia zawarte pomiędzy Centrum Kultury w Polkowicach a wybranymi
wnioskodawcami.
18. Koordynator zawrze umowy z wybranymi wnioskodawcami pod warunkiem
dostarczenia w terminie do 14 dni od dnia przekazania drogą mailową decyzji komisji
programowej danych niezbędnych do zawarcia umowy.
19. Wnioskodawca ma obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji projektu według
przedstawionego w programie wzoru w terminie 14 dni od jego zakończenia.
20. Koordynator programu ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym
czasie.
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