
 
 

 

                        

 

Regulamin konkursu na oddolne inicjatywy społeczne 

realizowanego przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA 

w ramach Akademii Lidera Lokalnego w Łapach  - II edycja 
 

 

I. Informacje i zasady ogólne 

 

1. Konkurs na oddolne inicjatywy organizowany jest w celu: 

a) pobudzania aktywności obywatelskiej oraz potencjału organizacji pozarządowych działających na 

terenie miasta i gminy Łapy 

b) pobudzania osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami do podejmowania 

aktywności obywatelskiej, 

c) wzmocnienie integracji środowiska lokalnego, 

d) budowania poczucia wspólnoty i więzi sąsiedzkich mieszkańców gminy Łapy 

 

2. Konkurs przeprowadza Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA  w ramach zadania 

Akademia Lidera Lokalnego – II edycja, realizowanego w projekcie pt.: „Centrum Usług Społecznych w 

Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

3. W konkursie mogą brać udział: 

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( w tym np. stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW) 

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego, 

prowadzące na terenie Gminy Łapy statutową działalność w zakresie ww. zadań (jednostki 

kościelne, sp. z o.o. non profit, kluby sportowe ) 

- koła gospodyń wiejskich powołane na podstawie odrębnych przepisów,  

- kluby sportowe powołane na podstawie odrębnych przepisów, 

- grupy nieformalne minimum 3 osobowe tj. grupy sąsiedzkie, drużyny harcerskie, przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego itp. Członkami grupy nieformalnej mogą być osoby powyżej 15 roku życia, 

z tym, że przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia.  

  

4. Pomysły zgłoszone w konkursie powinny: 

a) wzmacniać solidarność/ więzy sąsiedzkie, uczniowskie, grupy nieformalnej 

b) wzmacniać/sprzyjać integracji ( w tym międzypokoleniowej) 

b) być realizowane na terenie gminy Łapy i adresowane do jego mieszkańców, 

c) być przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych, 

d) włączać mieszkańców Łap 

e) być bezpłatne dla odbiorców zadania. 

 

5. Możliwe formy realizacji pomysłów to inicjatywy o charakterze animacyjno-integracyjnym: 



 
 

 

                        

 

-z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych, pobudzania aktywności obywatelskiej, ochrony środowiska np. święto ulicy, 

spotkanie sąsiedzkie, międzypokoleniowe, festiwal talentów mieszkańców itp.  

- preferowane będą projekty, które  odpowiadają na zidentyfikowane oddolne potrzeby, tj. angażują 

młodzież, są kierowane do liderów zajmujących się młodzieżą, promują aktywności sportowe, zdrowy 

styl życia oraz lokalną tożsamość.  

 

6. W ramach realizacji pomysłów wyłonionych w konkursie nie będą finansowane: 

a) przedsięwzięcia o charakterze wyłącznie szkoleniowym, 

b) prace remontowe i budowlane, 

c) działalność gospodarcza, religijna i polityczna, 

d) zakupy środków/materiałów trwałych o wartości powyżej 300 zł sztuka 

e) wydatki nieuwzględnione we wniosku 

 

7. Pomysł będzie zrealizowany na podstawie wniosku przygotowanego przez inicjatorów, zgodnie z 

zaproponowanym budżetem. 

 

8. Koszty wpisane w budżet będą weryfikowane pod kątem zgodności z cenami obowiązującymi na 

rynku. 

 

II. Informacje o naborze pomysłów na inicjatywy 

1. Nabór pomysłów będzie prowadzony w 3 terminach terminach:  

a) I nabór  - od 24 października do 14 listopada 2022 ( 6 projektów o wartości 3000 zł., 3 projekty o 

wartości 1500 zł.) 

b) II nabór  - od 23 marca do 6 kwietnia 2023 ( 8 projektów o wartości 1500 zł.) 

c) III nabór - od 1 czerwca do 15 czerwca 2023 roku. ( 2 projekty o wartości 1500,- zł., 4 projekty o 

wartości 3000 zł.) 

 

2. Informacja o konkursie oraz trybie składania wniosków na inicjatywę zostanie podana do 

wiadomości na stronie internetowej www.lapy.pl, www.cuslapy.pl , fanpage Punkt Wsparcia Lidera 

CUS Łapy. 

 

3. Pomysły składa się na wniosku, którego wzór został określony w Załączniku Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

4. Wnioski można złożyć: 

- jako skan podpisanego czytelnie wniosku pocztą elektroniczną na adres: lider.cus.lapy@gmail.com. 

Wniosek uznaje się za złożony do godz. 23.59 ostatniego dnia naboru. Liczy się godzina wpłynięcia 

maila na skrzynkę pocztową.  

- w wersji papierowej do sekretariatu Centrum Usług Społecznych, ul. Główna 50 w Łapach, w 

zamkniętej kopercie (do godz. 15.30  - liczy się data wpływu do sekretariatu) 

 

III. Zasady konkursu na oddolne inicjatywy społeczne 

1. W ramach konkursu zostaną sfinansowane pomysły na inicjatywy oddolne w planowanej łącznej 



 
 

 

                        

 

kwocie 51.000 zł. 

2. Maksymalna wysokość środków finansowych na realizację jednego pomysłu wynosi odpowiednio  

a) 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)  - tzw. duży projekt 

b) 1500 zł. ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – tzw. mały projekt 

 

3. Minimalna wartość realizowanego pomysłu to odpowiednio 

a) 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)  - tzw. duży projekt 

b) 1500 zł. ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – tzw. mały projekt 

 

4. W przypadku niższego finansowania niż wskazane w rozdz. III konieczny jest wkład własny 

osobowy lub rzeczowy. 

5. Pomysły wyłonione w konkursie będą realizowane: 

a) od 15 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. dla wniosków z I naboru 

b) od 7 kwietnia do 15 sierpnia 2023 roku dla wniosków z II naboru 

c) od 16 czerwca do 15 sierpnia 2023 roku dla wniosków z III naboru 

 

5. Punkt Wsparcia Lidera świadczyć będzie pomoc edukacyjną w zakresie przygotowania wniosku i 

jego realizacji podczas warsztatów, których data jest wcześniej ustalona w harmonogramie , 

osobiście (po wcześniejszym kontakcie) oraz zdalnie (telefonicznie i mailowo, przez dostępne 

programy do zdalnej komunikacji). 

 

6. Złożony wniosek oceniany jest pod względem formalnym i merytorycznym. 

 

7. Punkt Wsparcia Lidera dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

a) wniosek został złożona przez uprawniony podmiot/ grupę 

b) wniosek jest wypełniony prawidłowo i wpłynął w terminie 

c) termin realizacji mieści się w określonych Regulaminem ramach czasowych, 

d) pomysł będzie realizowany na terenie gminy Łapy i adresowany do mieszkańców Łap 

e) minimum 2 członków/przedstawicieli  podmiotu/grupy nieformalnej brało czynny udział w 

działaniach aktywizujących proponowanych przez Akademię Lidera Lokalnego – II edycja.  

Przez czynny udział należy rozumieć obecność każdego z przedstawicieli na minimum 1 warsztatach i 

minimum 1 godzinie doradztwa realizowanych  w ramach Akademii Lidera Lokalnego II edycja.  

 

8. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną ocenione merytorycznie 

przez liczącą minimum 3 członków komisję konkursową. W skład komisji będą wchodzili 

przedstawiciele Burmistrza Łap (Centrum Usług Społecznych), animator/opiekun  Akademii Lidera 

Lokalnego oraz ekspert ds. animacji społeczności lokalnej. 

 

9. Członkowie komisji podpiszą deklaracje bezstronności. 

 

10. Komisja konkursowa będzie opiniowała złożone wnioski pod względem merytorycznym zgodnie z 

następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją  

 

11. Punktacja: 



 
 

 

                        

 

a) dla każdego kryterium oceny merytorycznej i kryteriów dodatkowych – od 0 do 2 pkt, gdzie 

- 0 pkt – kryterium niespełnione lub spełnione w minimalnym stopniu,  

- 1 pkt – kryterium spełnione małym lub połowicznym stopniu,  

- 2 pkt – kryterium spełnione w bardzo dużym stopniu 

 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 

a) stopnień, w jakim projekt wspiera aktywność społeczną 0 – 2 pkt. 

b) pomysł jest przygotowany na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych 0 – 2 pkt. 

c) mieszkańcy Łap aktywnie uczestniczą w realizacji projektu 0 – 2 pkt. 

d) zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji działań i racjonalne, a budżet jest przejrzysty, 

czytelny 0 – 2 pkt. 

e) projekt jest atrakcyjny w formie lub narzędziach/innowacyjny 0 – 2 pkt. 

 

KRYTERIA DODATKOWE (PREMIUJĄCE) 

a) odbiorcami projektu są różnorodne grupy społeczne i/lub wiekowe 0 – 1 pkt. 

b) pomysł aktywizuje osoby starsze, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania 

aktywności obywatelskiej 0 – 1 pkt. 

c) projekt zawiera elementy przedsiębiorczości 0 – 1 pkt.  

d) więcej niż dwóch członków /przedstawicieli podmiotu/grupy nieformalnej brało czynny udział w 

proponowanej przez Akademię Lidera Lokalnego II edycji warsztatów i doradztwie 0 – 2 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15. 

 

11. Komisja konkursowa ocenia wnioski w oparciu o kartę oceny merytorycznej oraz przedstawia listę 

rankingową wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania Zarządowi Fundacji Wspierania 

Przedsiębiorczości OPTIMA. 

 

12. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania, w oparciu o uzyskaną punktację oraz 

rekomendacje członków komisji konkursowej, podejmie Zarząd Fundacji Wspierania 

Przedsiębiorczości OPTIMA. Zarząd  jako realizator zadania ma prawo zdecydować o sfinansowaniu w 

pełnej lub niepełnej kwocie założonej we wniosku na podstawie zasadności uwag komisji 

konkursowej. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.  

 

13. W sytuacji, w której podmiot/grupa nieformalna wycofa się z realizacji inicjatywy dofinansowanie 

zostanie przyznane kolejnemu podmiotowi/grupie nieformalnej z listy rankingowej.  

 

14. Wybrane pomysły zostaną sfinansowane na podstawie faktur wystawionych na Fundację 

Wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA w uzgodnieniu z animatorem. 

14. W ramach realizacji inicjatyw nie przewiduje się przedpłat ( w tym na podstawie faktur proforma i 

faktur zaliczkowych) 

15. Dopuszcza się płatność za zakupy dokonane z własnych środków ( w tym gotówkowe) a następnie 

ich refundację ( zwrot wydatków gotówkowych). Zakupów takich dokonuje się po uzgodnieniu z 

animatorem.  



 
 

 

                        

 

16. W przypadku zakupów realizowanych w sklepie internetowym, zaleca się użycie opcji „za 

pobraniem”. W przeciwnym wypadku ( czyli płatności przed odbiorem) należy dokonać zakupów z 

własnych środków.  

 

IV. Monitoring w trakcie realizacji inicjatyw i sprawozdania 

1. Animator wspiera i monitoruje realizacje pomysłów. 

2. Celem monitoringu jest wsparcie realizacji projektów, ocena ryzyka i pomoc w przypadku 

stwierdzonych trudności. 

3. Monitoring realizowanych pomysłów będzie polegał na: 

a) kontakcie za pośrednictwem dostępnych komunikatorów IT oraz na kontakcie osobistym, 

b) przeglądzie dokumentów związanych z realizacją pomysłów 

c) udziale w realizowanych pomysłach. 

4. Po zakończeniu realizacji pomysłu realizator sporządza sprawozdanie merytoryczno-finansowe 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu i składa je elektronicznie na adres poczty elektronicznej: 

lider.cus.lapy@gmail.com w terminie 7 dni od zakończenia realizacji pomysłu. Dokumentację 

fotograficzną przekazuje Animatorowi osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie. 

 

 

V. Informacji szczegółowych dotyczących naboru udziela  

Punkt Wsparcia Lidera , ul. Leśnikowska 54   

Tel. 798 104 692 

Mail: lider.cus.lapy@gmail.com 

Doradztwo i konsultacje  indywidualne – po wcześniejszym umówieniu się tel. 798 104 692  

 


