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REGULAMIN  KONKURSU DOTACYJNEGO 

W RAMACH PROGRAMU 

„Plus na Start – Dzieciom” 
 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady konkursu dotacyjnego w ramach programu „Plus na Start – Dzieciom”. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, z siedzibą: ul. 

Akacjowa 5, 31-466 Kraków, zarejestrowana pod nr KRS 0000007646, nr NIP: 945 18 98 195. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne poprzez 
realizację 3 kreatywnych, nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych mających na celu 
poznanie zainteresowań i zdolności dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci z rodzin 
najbardziej potrzebujących), a także zachęcających ich do działania w różnych obszarach, przy 
możliwie jak największym zaangażowaniu rodziny, kadry, lokalnej społeczności. 
  

§ 3 

Harmonogram programu: 

Działanie Termin realizacji 

Konkurs dla szkół/świetlic/innych instytucji  07.09.2016-07.10.2016 

Ogłoszenie wyników konkursu  do 14.10.2016 

Podpisanie umów  ze zwycięskimi 

szkołami/instytucjami 
15.10.2016-31.10.2016 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci przez 3 

szkoły/instytucje 
02.11.2016-02.06.2017 

Organizacja przez wolontariuszy okazjonalnych 

wydarzeń dla wybranych szkół/ instytucji – 

nieobowiązkowe /szczegóły będą ustalane 

indywidualnie ze zwycięzcami konkursów/ 

02.11.2016-20.06.2017 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 14 dni od daty zakończenia projektu  

(nie później niż do 19.06.2017) 

Propozycja wyjazdowych 8-dniowych warsztatów 

wakacyjnych dla 30 wybranych dzieci z 3 

zwycięskich wnioskodawców /szczegóły będą 

ustalane indywidualnie ze zwycięzcami 

konkursów/ 

01.07.2017-31.08.2017 
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§ 4 

1.  W Konkursie mogą brać udział następujące podmioty działające w województwie małopolskim: 

a.  Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) (organizacje pozarządowe, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  

i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego). 

b. Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne. 

c. Domy i kluby kultury. 

d. Uczniowskie kluby sportowe. 

2. Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

3. Termin składania wniosków to 7.10.2016r., godz. 23:59 (liczy się data wpływu do Fundacji). 

4. Wnioski (załącznik nr 1 do Regulaminu) można przesyłać na dwa sposoby: 

a. pocztą tradycyjną: wniosek po uprzednim wypełnieniu, należy wydrukować, podpisać, 

opieczętować i przesłać na adres: 

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego 

ul. Akacjowa 5 

31-466 Kraków 

lub 

b. pocztą e-mail: wniosek po uprzednim wypełnieniu, należy wydrukować, podpisać, 

opieczętować, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl  

z dopiskiem w tytule „Plus na Start – Dzieciom”. 

 

§ 5 

1. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające od dnia 02.11.2016 do 

dnia 02.06.2017r. Minimalny czas trwania projektu to 5 miesięcy.  

2. Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 3000,00 złotych (słownie: trzy  tysiące 

złotych brutto).  

3. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.   

 

§ 6 

1. Jeden Wnioskodawca może złożyć Wniosek na realizację tylko jednego Projektu w danej edycji 

Konkursu.  

2. Wnioski oceniane są w procedurze konkursowej, przebiegającej w II etapach: I etap – ocena 

formalna, II etap – ocena merytoryczna. Warunkiem dopuszczenia Wniosku do oceny 

merytorycznej jest pozytywna ocena Wniosku pod względem formalnym. W przypadku braków 

formalnych we wniosku Fundacja nie wzywa do ich uzupełnienia.  
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§ 7 

Kryteria formalne oceny Wniosku: 

a. wniosek złożony w terminie; 

b. wniosek złożony zgodnie z procedurą opisaną w §4; 

c. cele projektu zgodne z celami programu; 

d. podmiot uprawniony do ubiegania się o Dotację; 

e. harmonogram realizacji Projektu zgodny z harmonogramem Programu; 

f. kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza 3000,00 złotych (trzy tysiące złotych); 

g. nie występują koszty, które nie mogą być finansowane w ramach Dotacji. 

 

§ 8 

Kryteria merytoryczne oceny Wniosku:  

a. skuteczność (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę w otoczeniu np. społeczności  

 lokalnej); 

b. zaangażowanie środowiska lokalnego (liczba i zakres współpracy partnerów, rodziców, kadry,  

 lokalnej społeczności); 

c. budżet (na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów); 

d. zasięg (liczba bezpośrednich odbiorców projektu, w tym udział dzieci z rodzin najbardziej  

 potrzebujących (m.in. zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo, ubogich); 

e. innowacyjność (na ile projekt proponuje nowatorskie lub modelowe metody długofalowej  

 współpracy z nauczycielami, dziećmi); 

f. możliwości szkoły/ instytucji (kompetencje zespołu organizacji, liczba zaangażowanych  

 wolontariuszy, zaplecze logistyczne).  

 

§ 9 

1. Dotacje otrzymują Projekty według punktacji, począwszy od największej liczby punktów.  

W konkursie zostaną przyznane 3 dotacje. 

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu Dotacji podejmuje Zarząd Fundacji, w terminie do 14.10.2016r. 

Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.  

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i tradycyjną. 

 

§10 

1. Warunkiem korzystania z Dotacji jest podpisanie przez obie strony Umowy o dotację (dalej 

„Umowa”), która określa podstawowe warunki wykorzystania środków przekazanych w ramach 

Dotacji.  

2. Dotacja może być wykorzystana jedynie na działania przewidziane w Umowie.  

3. Dotacja zostanie wykorzystana na pokrycie wszystkich wydatków na podstawie faktur i rachunków 

wystawionych na Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego. Szczegóły w zakresie 

przekazania dotacji zostaną określone w Umowie. 

4. W ramach Dotacji mogą być finansowane jedynie: 

a. Materiały dydaktyczne; 



 

  
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego 

31 – 466 Kraków, ul. Akacjowa 5, tel./fax 12 411 07 95 
www.oswiatowa.pijarzy.pl; e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl 

KRS: 0000007646; NIP: 945-18-98-195; REGON 357117369 
nr rachunku: 90 1020 2892 0000 5402 0148 2157 

b. Bilety wstępu; 

c. Transport; 

d. Zakup pomocy dla dzieci z rodzin ubogich; 

e. Wyżywienie podczas akcji np. festynu lokalnego itp.; 

5. Inne wydatki każdorazowo wymagają zgody Fundacji.  

6.  Dokumentacja związana z realizacją Projektu powinna być przechowywana przez okres 5 lat od 

dnia zakończenia Projektu i udostępniona do kontroli na każdorazowe wezwanie Fundacji  

i w sposób przez nią określony. 

7. Wnioskodawca realizuje Projekt w oparciu o budżet deklarowany we Wniosku. Zasady korzystania 

z przyznanych środków szczegółowo określa Umowa. Zmiana budżetu, poza wyjątkami 

określonymi w umowie, wymaga uprzedniej pisemnej prośby ze strony Wnioskodawcy i zgody 

Zarządu Fundacji w formie pisemnej (aneks do umowy).  

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Projektu w terminie oraz zgodnie z założeniami 

określonymi w opisie i harmonogramie Projektu. W razie konieczności zmiany harmonogramu lub 

terminu realizacji Projektu niezbędna jest uprzednia prośba Wnioskodawcy oraz zgoda Zarządu 

Fundacji wyrażona w formie pisemnej (aneks do Umowy).  

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do stałego informowania koordynatora z Fundacji, 

przydzielonego do danego Projektu, o postępach w realizacji Projektu, wszystkich zmianach  

i problemach związanych z jego realizacją, zmianach personalnych czy organizacyjnych 

Wnioskodawcy w związku z realizowanym Projektem, itp., drogą elektroniczną, na wskazany przez 

Fundację adres e-mail.  

 

§11 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji Projektu w ciągu 14 dni od 

dnia zakończenia realizacji Projektu.  

2. Prawidłowość, rzetelność i zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym podlega kontroli ze strony 

Fundacji. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu do złożenia sprawozdania końcowego, niezbędna 

jest uprzednia prośba Wnioskodawcy oraz zgoda Zarządu Fundacji wyrażona w formie pisemnej 

(aneks do Umowy).  

 

 

§12 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków 

otrzymanych od Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego w ramach programu „Plus na 

Start – Dzieciom”. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, 

publikacjach, informacjach do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących 

realizowanego projektu. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczania logo Fundacji na wszystkich materiałach, w 

szczególności promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących realizacji projektu oraz 
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zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do 

wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.  

 

§13 

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji. 

 

 

 

Zatwierdzono przez Zarząd Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego 

 

Kraków, dn. 07.09.2016r. 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1. Wniosek o dotację. 

 


