
Regulamin konkursu grantowego w ramach Funduszu Stypendialnego
- II edycja

I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja Braci Golec jest organizatorem konkursu grantowego realizowanego
w ramach Funduszu Stypendialnego.

2. Konkurs grantowy jest realizowany w ramach zadania “Kultura w regionie - region
w kulturze” zgodnie z zawartą umową nr 66/PROO/1a/2020 z dnia 02.10.2020 roku
i jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze Środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.

II. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wsparcie uczniów i absolwentów Fundacji Braci Golec w ich
inicjatywach artystycznych i społecznych, a także wzmacnianie postaw społecznie
zaangażowanych w regionie.

2. Wnioskodawcy w ramach realizowanych mikrograntów mogą realizować różne
inicjatywy związane z działalnością artystyczną i społeczną dotyczącą wydarzenia
“Święto Pieśni” (“Przegląd śpiewaczy im. Zofii i Józefy Sordyl”). Przykładowymi
wydarzeniami mogą być np. warsztaty, posiady gawędziarskie, koncerty, wystawy itp.

3. W ramach podejmowanych działań zachęca się wnioskodawców do wykorzystywania
metod audiowizualnych i innych nowoczesnych technologii.

III. Osoby uprawnione do udziału w konkursie grantowym

1. W konkursie grantowym mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki:
a) są uczniami lub absolwentami Fundacji Braci Golec,
b) działają w grupie nieformalnej składającej się z minimum 2, a maksymalnie

z 6 osób bądź założą grupę nieformalną na potrzeby złożenia wniosku
w konkursie grantowym,

c) chcą zrealizować działania zgodne z niniejszym Regulaminem.
2. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek w ogłoszonym naborze.
3. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

IV Ubieganie się o środki

1. W ramach konkursu można otrzymać mikrogrant w wysokości 2000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych).

2. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wypełnić wniosek
znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/iKTrWcgxQtaM5Xyd6

https://forms.gle/iKTrWcgxQtaM5Xyd6


3. Wniosek należy wypełnić i wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej. Na etapie
składania wniosków nie należy przesyłać wersji papierowej do Organizatora.

4. W przypadku problemów technicznych ze składaniem wniosku należy wysłać
wyjaśnienia na adres: balas.rafal@gmail.com przed upływem terminu złożenia
wniosku.

5. W trakcie trwania naboru zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, a na etapie
składania wniosków można skorzystać z bezpłatnego wsparcia animacyjnego.

6. Podczas spotkania animacyjnego można wypracować pomysł oraz skonsultować
wersję roboczą wniosku. Aby umówić się na spotkanie należy skontaktować się z
Magdaleną Waligórą-Rutkowską, tel. 661 837 845, adres e-mail:
mwaligora.rutkowska@gmail.com

V. Nabór wniosków i ogłoszenie wyników

1. W ramach konkursu grantowego zostaną przeprowadzone dwa nabory w 2022 roku
w ramach których łącznie zostanie przyznanych 6 mikrograntów o wartości 2000,00
złotych (słownie: dwa tysiące złotych) każdy. W trakcie pierwszego i drugiego naboru
odbywającego się w roku 2022 zostaną przyznane po 3 mikrogranty.

2. Nabór zostanie ogłoszony na stronie www.fundacjabracigolec.pl.
3. W ramach drugiego naboru wnioski należy wysyłać do 16 października do godziny

23:59.
4. Wnioski, które uzyskają pozytywną ocenę formalną zostaną od razu skierowane do

oceny merytorycznej.
5. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora

(www.fundacjabracigolec.pl) oraz na profilu na Facebooku
(https://www.facebook.com/FundacjaBraciGolec).

6. Przewidywany termin ogłoszenia wyników nastąpi 18 października 2022 roku.
7. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników.

Odwołania należy dokonać w formie pisemnej i elektronicznej wysyłając wyjaśnienia
na adres: balas.rafal@gmail.com

8. Od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie.
9. W przypadku rezygnacji z realizacji mikrograntu przez wybraną grupę nieformalną,

Organizator wybierze wniosek następny w kolejności pod względem ilości punktów.
W przypadku tej samej ilości punktów, Organizator zwoła posiedzenie komisji,
podczas którego oceniający zdecydują o przyznaniu mikrograntu. Ze spotkania
zostanie sporządzony protokół.

10. Decyzja o przyznaniu grantu może być cofnięta lub wstrzymana przez organizatora,
jeśli zostanie stwierdzone, że grantobiorca nie wywiązuje się z umowy lub łamie
zasady określone w regulaminie Fundacji bądź wykorzystuje je niezgodnie
z przeznaczeniem.

VI Termin realizacji projektów
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Wszelkie działania związane z realizacją mikrograntów w ramach drugiego naboru
mogą odbywać się w terminach od 20 października do 30 października 2022 roku, zaś
organizacja wydarzenia głównego zaplanowanego w ramach projektu może odbyć się
29-30 października 2022 roku.

VII Kwalifikowalność budżetu

W ramach konkursu grantowego dopuszczalne jest finansowanie kosztów, które są
racjonalne i opisane we wniosku.

VIII Ocena wniosków

1. Ocena wniosków będzie się odbywać według kryteriów zaplanowanych w Karcie
Oceny (link do Karty Oceny).

2. Ocena formalna zostanie dokonana minimum przez jednego eksperta.
3. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez dwóch ekspertów.

IX. Rozliczenie i sprawozdawczość

1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych wystawionych na
Organizatora konkursu grantowego. Przykładowymi dokumentami księgowymi są
faktury, paragony z NIP-em, umowy cywilnoprawne oraz inne dokumenty
skonsultowane wcześniej z Organizatorem konkursu grantowego.

2. Grupy realizujące projekt w ramach konkursu grantowego mają obowiązek złożyć
pisemne sprawozdanie w wersji elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia
realizacji projektu.

3. Do sprawozdania należy dołączyć materiały (zdjęcia - min. 10, nagrania video itp.)
dokumentujące zrealizowane działania.

X. Postanowienia końcowe

1. Wnioskodawcy poprzez przystąpienie do konkursu grantowego akceptują warunki
niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego
Regulaminu.

https://docs.google.com/document/d/1ZkHGPAHcEzZXhd_XD_Epc4eFnafNIizbjkpa4nQZtug/edit?usp=sharing

