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Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne Dzielnicy Zatorze. 
„Zatorze inicjatyw” 

 w ramach projektu „Zatorze też może. Pilotaż oddolnego zarządzania dzielnicą” 
 
 
Fundacja Warsztat Zmiany w ramach projektu „Olsztyńskie Zatorze też może. Pilotaż 
oddolnego zarządzania dzielnicą”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Miasta Olsztyna, 
ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie i przeprowadzenie inicjatyw lokalnych przez 
mieszkańców Dzielnicy Zatorze (Osiedli: Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze, Zielona Górka). 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,  
finansowanego z Funduszy EOG. 
 
 
Cel programu  
Konkurs na oddolne inicjatywy lokalne/osiedlowe dla dzielnicy Zatorze ma na celu zachęcanie 
do wdrażania zmian i angażowania się w sprawy lokalne, ważne dla mieszkańców dzielnicy 
Zatorze, budowania tożsamości lokalnej i wspierania oddolnych zasad demokracji.  
 
Terminy  
a) Termin składania wniosków:  od 02.08.2021 do 3.09.2021. 
b) Terminy oceny wniosków:  do 13.09.2021. 
c) Termin ogłoszenia wyników: do 7 dni od terminu oceny wniosków. 
d) Termin odwołania: do 5 dni od terminu ogłoszenia wyników.   
 
Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oceny wniosków lub ogłoszenia 
dodatkowego naboru wniosków. 
 
Czas na wykonanie inicjatywy: do 40 dni od podpisania umowy o przyznanie nagrody.  
 
Dostępność wzorów dokumentów:  
Wnioski należy pobrać ze strony http://fwz.org.pl/, zakładka: „Konkurs” lub odebrać osobiście, 
w siedzibie Biura Dzielnicy Zatorza (Budynek CEIKU, ul. Parkowa 1 w Olsztynie, parter, pokój 
nr 8). 
 
Sposób składania wniosków: 
Wypełniony wniosek wraz z podpisami grupy inicjatywnej należy dostarczyć: 
1) mailowo - biurodzielnicyzatorze@gmail.com  lub  
2) osobiście - Biuro Dzielnicy Zatorze (Budynek CEIKU, ul. Parkowa 1 w Olsztynie, parter, 

pokój nr 8) , lub 
3) listownie - Biuro Dzielnicy Zatorze (Budynek CEIKU, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztynie pokój 

nr 8), 
w terminie do dnia 31.08.2021. 
 
 

http://fwz.org.pl/
mailto:biurodzielnicyzatorze@gmail.com
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IV. Rozpatrywanie wniosków  
Wnioski rozpatrywać będzie Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli społecznych  
i samorządowych, powołanych przez Fundację Warsztat Zmiany. 
 

Kryteria oceny  

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy.  

2. Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności dzielnicy Zatorze  

(0-10 punktów). 

3. Liczba uczestników inicjatywy lokalnej – mieszkańców osiedla, bloku/kamienicy, dzielnicy 
(0-10 punktów). 

4. Wkład własny grupy inicjatywnej:  
a) rzeczowy (np. narzędzia niezbędne do realizacji zadania, wykorzystanie sali np. klubu 
osiedlowego, itp.) i/lub  
b) osobowy (liczba osób, które będą zaangażowane w realizację inicjatywy, jakiego rodzaju 
pracę będą wykonywać).  
W przypadku wyceny pracy wolontariackiej osób zaangażowanych w realizację inicjatywy, 
obowiązuje jednolita stawka brutto godziny pracy 1 osoby (wolontariusza) tj. 1 godzina = 20 
złotych brutto.  
5. Kryteria dodatkowo premiowane: 
a) ekologiczne np. użycie materiałów z recyklingu (0-3 pkt.), 
b) inicjatywa skierowana do osób ze szczególnymi potrzebami  (0-3 pkt.), 
c) inicjatywa zakłada integrację międzypokoleniową (0-3 pkt.). 
 
Sposób oceny 

1) Ocena formalna:  
Ocena formalna dokonywana jest według kryterium: spełnia/nie spełnia.  
Brak spełnienia któregokolwiek z poniższych kryteriów powoduje odrzucenie wniosku.  
a) Wszystkie pola wniosku muszą zostać wypełnione.  
b) Kalkulacja kosztów musi być oparta o ceny rynkowe.  
c) Wnioskodawcą danej inicjatywy muszą być minimum 2 osoby fizyczne lub 1 

organizacja posiadająca pełną lub niepełną osobowość prawną.  
d) Wykazanie wkładu własnego w wysokości 20% wartości całkowitego kosztu brutto. 
e) Inicjatywa  musi być realizowana na terenie osiedli objętych wsparciem projektu, 

tj. Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze, Zielona Górka.  
 

2) Ocena merytoryczna: 
Ocena merytoryczna jest średnią dwóch ocen członków komisji. Każde z ocenianych 
kryteriów będzie opatrzone pisemnym uzasadnieniem, według poniższych kryteriów:  

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy (0-10 punktów).  
b) Celowość inicjatywy (0-10 punktów). 
c) Liczba uczestników inicjatywy (0-10 punktów). 
d) Wkład własny w wysokości przekraczającej obowiązkowe 20% (1 punkt za każde 

dodatkowe 1% wkładu własnego). 
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e) Kryteria dodatkowo premiowane (za każde kryterium: 0-3 punktów).  
 

W przypadku wniosków o tej samej ilości punktów organizator zastrzega sobie prawo 
wyłonienia zwycięskich wniosków poprzez głosowanie członków Komisji.  
 
Finansowanie inicjatywy  
Realizator konkursu przewiduje sfinansowanie trzech inicjatyw w maksymalnej kwocie  
500 EURO każda, według kursu z dnia otrzymania transzy dotacji od operatora środków (ok. 
2 200,00 zł).   
Realizator nie wyklucza sfinansowania większej ilości inicjatyw jeśli całkowita pula środków 
konkursu tj. 1 500,00 euro nie zostanie wykorzystana przez trzy najwyżej ocenione inicjatywy. 
Wtedy do realizacji zostaną skierowane kolejne inicjatywy, mieszczące się w limicie środków 
pozostałych do przyznania.  
 
Koszty związane z realizacją inicjatywy w całości będą opłacone przez Realizatora konkursu. 
Dokumentacja księgowa, nie zatwierdzona do wydatkowania przed jego dokonaniem, bądź 
wystawione na inny podmiot niż Fundacja Warsztat Zmiany, nie zostanie uznana  
w rozliczeniu. Wszystkie koszty muszą zostać udokumentowane stosownymi dokumentami 
księgowymi, a płatności z tytułu realizacji inicjatywy będą dokonywane wyłącznie przelewem.  
 
W przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym, np. stałej konstrukcji, obowiązek 
zgłoszenia oraz uzyskania stosownego zezwolenia spoczywa na Wnioskodawcy i musi zostać 
dołączony w formie załącznika do Wniosku o dofinansowanie.  
 
Zasady rozliczenia:  
Fundacja Warsztat Zmiany nie udziela dotacji i nie przekazuje środków finansowych 
bezpośrednio na rzecz danej organizacji. Zwycięskie inicjatywy otrzymają dofinansowanie 
poprzez zakup przedmiotów lub usług bezpośrednio przez Fundację Warsztat Zmiany. Będzie 
ona wystawiona w formie  faktury/rachunku na poniższe dane:  
Fundacja Warsztat Zmiany  
ul. Marka Kotańskiego 1  
10-167 Olsztyn 
NIP: 739 38 74 603  
 
W przypadku zlecenia usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej należy skontaktować się z 
Fundacją celem wypełnienia formularzy danych do wystawienia umowy zlecenie/dzieło.   
 
Wykluczenie dotyczące finansowania:  
Nie będą dofinansowane inicjatywy, które polegają wyłącznie na zakupie przedmiotów lub 
usług i które nie angażują do wspólnej pracy mieszkanek i mieszkańców, a zatem spełniające 
przesłankę podwykonawstwa. Realizacja inicjatywy wymagać będzie zaangażowania jej 
organizatorów i/lub społeczności lokalnej w formie pracy własnej, stanowiącej min. 20% 
wartości dofinansowania danego projektu.  
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Dostępność: 
Realizator nie wyklucza realizacji inicjatywy na terenie nie będącym gruntem miejskim, jednak 
Wnioskodawca winien zapewnić dostęp do niej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.  
 
Sprawozdanie z realizacji inicjatywy: 
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 Regulaminu, które należy przedłożyć Realizatorowi 
Konkursu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia inicjatywy, wraz z dokumentacją 
fotograficzną/filmową oraz oświadczeniami, stanowiącymi załączniki do umowy, tj.: 

a) zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, 
b) oświadczenia o posiadaniu pełnych praw autorskich do fotografii/materiałów 

filmowych oraz przekazaniu praw do ich publikacji przez Fundację na zasadzie 
przekazania praw autorskich niewyłącznych.  

 
Pytania  
Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem udzielają:  

1) W okresie od 5 do 20 sierpnia 2021: Krzysztof Wilczek – Biuro Dzielnicy Zatorze, 

Fundacja Warsztat Zmiany - fwz.koordynator@gmail.com,  tel. 89 519 03 44 

2) W okresie od 1 do 4 sierpnia 2021 oraz w okresie od 23 do 31 sierpnia 2021: 

Anna Maria Nadgrabska – Biuro Dzielnicy Zatorze, Fundacja Warsztat Zmiany – 

biurodzielnicyzatorze@gmail.com tel. 510 903 547. 

 

Załączniki 

1) Wniosek na realizację inicjatywy lokalnej w ramach konkursu „Zatorze Inicjatyw” 
2) Wzór umowy wraz z załącznikami 
3) Karta oceny merytorycznej w ramach konkursu „Zatorze inicjatyw”  
4) Sprawozdanie merytoryczne z realizacji inicjatywy lokalnej Dzielnicy Zatorze „Zatorze 

inicjatyw”  
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