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REGULAMIN DO KONKURSU 

„MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – 

EDYCJA 2021” 

 

w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

 

 

Słowniczek 

1. Operator – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – 

Świętokrzyskie Centrum FRDL z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78 - organizacja 

pozarządowa realizująca konkurs w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. Konkurs realizowany jest na terenie następujących powiatów 

województwa świętokrzyskiego: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, 

buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, staszowskiego, sandomierskiego. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Oś priorytetowa 09.00.00: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.03.00: 

Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu  

do zatrudnienia, Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty 

konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020). 

2. Subregion południowy – obszar działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, obejmujący następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: włoszczowski, 

jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski, sandomierski. 

3. Mikrodotacje – środki na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych lub grup 

nieformalnych (minimum 3 osoby), których działania będą przyczyniać się do budowania 

lokalnego kapitału społecznego. Środki w wysokości do 5000 zł mogą być przeznaczone  

na pokrycie kosztów realizacji inicjatywy opisanej we wniosku. 

4. Wniosek – formularz aplikacyjny o wsparcie w ramach konkursu (Załącznik nr 4  

do Regulaminu). 

5. Wnioskodawca – grupa nieformalna, tj. min. 3 osoby zamieszkałe na terenie subregionu 

południowego lub organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie Subregionu Południowego. 

6. Komisja Oceny Mikrodotacji (KOM) – powołany przez Operatora w celu oceny 

merytorycznej wniosków, osoby wchodzące w skład Komisji podpiszą oświadczenie o braku 

powiązań z wnioskodawcami. 

7. Grupa nieformalna - nie posiadająca osobowości prawnej, rozumiana jako grupa co 

najmniej trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w 

sferze pożytku publicznego. Jednocześnie żadna z osób wchodzących w skład grupy 

nieformalnej nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji 

pozarządowej. Równocześnie każda z osób występujących w grupie nieformalnej musi być 

osobą pełnoletnią i zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu 

południowego 

8. Podmiot Ekonomii Społecznej (PES): 

a) Przedsiębiorstwo Społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

- CIS i KIS,  
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- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka  

non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego  

w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%; 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielni inwalidów 

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. 

 

 

I. Cel projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”  

oraz konkursu „Mikrodotacje ŚOWES na lokalne inicjatywy społeczne – edycja 2021”. 

 

1. Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowany jest 

przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej, Fundację Rozwoju 

Demokracji Lokalnej i Fundację Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, które 

wspólnie tworzą konsorcjum akredytowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych 

miejsc pracy w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego  

przez działania animacyjnoinkubacyjne, doradcze, usługi, szkolenia i szerokie wsparcie 

finansowe, niefinansowe. 

Adresatami projektu są głównie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne chcące 

założyć podmiot ekonomii społecznej, liderzy lokalni, osoby bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa oraz media lokalne i regionalne. 

 

2. W ramach projektu organizowany jest konkurs „Mikrodotacje ŚOWES na lokalne inicjatywy 

społeczne – edycja 2021”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw społecznych  

z zakresu rozwoju lokalnego z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej 

współpracy międzysektorowej. 

 

II. Główne założenia konkursu: 

 

W ramach konkursu „Mikrodotacje ŚOWES na lokalne inicjatywy społeczne – edycja 2021” 

(dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę lokalną na rzecz rozwoju 

aktywności społecznej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem ekonomii społecznej  

lub na tworzenie lokalnej współpracy międzysektorowej. Konkurs jest skierowany do grup 

nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, które podejmują wspólny wysiłek, na rzecz 

rozwoju lokalnej społeczności i/lub współpracy międzysektorowej. 

 

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na zadania, które: 

✓ będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – 

samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych; 

✓ mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty  

i rozsądne koszty realizacji; 
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✓ przewidują takie działania, które skierowane są do określonej grupy odbiorców, 

a jednocześnie będą służyć całej społeczności; 

✓ wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności; 

✓ będą efektywnie angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie  

i finansowe; 

✓ wpisują się w sferę działalności pożytku publicznego (Art. 4.1 Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi 

zmianami). 

 

III. Kto może się ubiegać o mikrodotacje. 

 

1. Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać: 

✓ grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały 

terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek 

złoży organizacja pozarządowa (organizacja wspierająca). 

✓ organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, 

stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół 

Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa), z wyłączeniem: związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich 

oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów 

lokalnych, 

✓ stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę, 

✓ oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, 

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać: 

✓ wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji, zawieszeniu lub upadłości, 

✓ osoby i podmioty powiązane z realizatorami projektu „Świętokrzyski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” (Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu) 

✓ podmioty, które skorzystały z mikrodotacji w edycji 2020 jako grupa nieformalna 

deklarując przekształcenie w podmiot ekonomii społecznej i takiego przekształcenia nie 

dokonały. Z udziału wyklucza również utworzenie nowej grupy nieformalnej  

przez osoby fizyczne, które tworzyły taką w edycji 2020 pod inną nazwą i (zyskując 

punkty premiujące) nie dokonały przekształcenia grupy w PES. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie 

poniższe warunki: 

✓ miejsce zamieszkania (dotyczy grup nieformalnych) na terenie subregionu 

południowego, 

✓ mają siedzibę/ filię na terenie subregionu południowego, 

✓ są uczestnikami projektu ŚOWES, 

✓ oraz planują prowadzić zaplanowane działania w ramach konkursu wyłącznie  

na terenie subregionu południowego. 

 

IV. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z mikrodotacji. 

1. Z otrzymanej dotacji można sfinansować m.in.: 

1) wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, usługi transportowe, 

2) wynagrodzenia ekspertów, specjalistów, trenerów, 

3) usługi graficzne i drukarskie,  
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4) koszty obsługi projektu (np. wynagrodzenie koordynatora, koszty biurowe – telefon, czynsz, 

prąd) są kwalifikowane do łącznej wysokości 10% dotacji, 

5) zakup elementów wyposażenia, sprzętu oraz artykułów biurowych i innych materiałów 

niezbędnych do realizacji projektu – maksymalnie 40% dotacji , 

6) zakup nagród niepieniężnych/ voucherów nie może przekraczać 10% całego 

przedsięwzięcia. 

2. Z otrzymanej dotacji nie można finansować: 

1) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych, 

2) przedsięwzięć, już zrealizowanych, 

3) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej, 

4) prac remontowych, budowlanych, itp. 

5) zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony, 

6) wydatków dot. celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, 

7) wydatków związanych z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji, 

8) finansowanie nagród pieniężnych w ramach realizacji przedsięwzięć, 

9) udzielania pożyczek, 

10) działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności  

i długotrwałych rezultatów, 

11) zagranicznych wyjazdów, 

12) zakupu napojów alkoholowych, 

13) podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, 

14) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054  

z późn. zm.) 

15) finansowania podatku dochodowego od osób prawnych, 

16) prowadzenia działalności gospodarczej, 

17) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 

realizacją zadania, 

18) kar, grzywien, odsetek karnych, amortyzacji, leasingu, rezerwy na pokrycie przyszłych strat 

lub zobowiązań, odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań i kosztów procesów 

sądowych 

3. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowalne, jeśli są: 

1) niezbędne dla realizacji projektu, 

2) efektywne i racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, 

3) zostaną poniesione w terminie określonym w umowie, 

4) udokumentowane w formie dokumentów księgowych wystawionych na Wnioskodawcę/ 

organizację wspierającą, 

5) zostały przewidziane w budżecie projektu, 

6) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

V. Wysokość wnioskowanej mikrodotacji. 

 

1. Kwota jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie do 5.000,00 zł. 

2. Środki przeznaczone na mikrodotacje w edycji 2021 r. to 50.000,00 zł 

VI. Kryteria wyboru wniosków 

1. Procedura wyboru wniosku obejmuje dwa etapy: 

a. I Etap: ocena formalna wniosków zgodnie z kartą oceny, według kryteriów opisanych 
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w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

b. II Etap: ocena merytoryczna dokonana przez Komisję Oceny Mikrodotacji, według kryteriów 

opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

2. Ocena formalna odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków. 

Formularze, które wpłyną po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane. Wnioski, 

które spełnią wszystkie wymagania formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 

3. Weryfikacji braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek podlega 

każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek. Nieuzupełnienie braków w zakresie 

warunków formalnych lub niepoprawienie oczywistych omyłek przez Wnioskodawcę  

na wezwanie Operatora skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

A. Warunki niepodlegające uzupełnieniu/poprawie 

1) Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 

W przypadku złożenia wniosku po terminie wskazanym w regulaminie konkursu wniosek 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

2) Wniosek został złożony na właściwym formularzu i wypełniony komputerowo. 

Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie weryfikacji warunków 

formalnych. 

3) Wniosek jest złożony przez grupę/ organizację uprawnioną do udziału w konkursie. 

Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie weryfikacji warunków 

formalnych. 

4) Wnioskodawca ma siedzibę na terenie subregionu południowego i planuje prowadzić 

działania na terenie subregionu południowego 

 

Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie weryfikacji warunków 

formalnych. 

5) Okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego w regulaminie. 

Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie weryfikacji warunków 

formalnych. 

6) Kwota wnioskowanego wsparcia wynosi maksymalnie 5000 zł. 

Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie weryfikacji warunków 

formalnych. 

B. Warunki podlegające uzupełnieniu/poprawie 

1) Wniosek jest niekompletny 

Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia wniosku przez dostarczenie do Operatora 

terminie 3 dni roboczych (od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia) uzupełnionego 

wniosku. W sytuacji, gdy wniosek, mimo uzupełnienia i/lub skorygowania przez 

Wnioskodawcę w zakresie określonym przez Operatora, nadal nie spełnia warunków 

formalnych – zostaje odrzucony bez możliwości dokonania kolejnej korekty  

i/lub uzupełnienia. 

4. Wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone na stronie www.sowes.pl najpóźniej 2 dni 

po zakończeniu oceny formalnej oraz zostaną przesłane do wnioskodawców drogą mailową. 

5. Ocena kończy się stworzeniem listy rankingowej wniosków. Ocena wniosków jest średnią z 

oceny ekspertów. 

6. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej to 130 pkt: 

o 90 pkt za ocenę merytoryczną, 

o 40 pkt za kryteria premiujące (2*20 pkt) 
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7. Kryterium premiujące - dodatkowe 20 pkt - utworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej 

(PES) przez Przedstawicieli Grupy Nieformalnej. Termin utworzenia PES będzie maksymalnie 

wydłużony do ostatniego dnia realizacji zgłoszonej inicjatywy. Nie zarejestrowanie Podmiotu 

w deklarowanym czasie spowoduje brak możliwości udziału przedstawicieli tej grupy 

inicjatywnej w następnych konkursach organizowanych  

przez ŚOWES. Dodatkowe 20 pkt w kryterium premiującym otrzymają również podmioty, 

które nie otrzymały mikrodotacji w poprzednich naborach (składają wniosek po raz pierwszy 

lub wnioskowały w poprzednich naborach, ale nie otrzymały dofinansowania).  

8. Aby uzyskać pozytywną ocenę i kwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać 

minimum 55 pkt za ocenę merytoryczną. Do dofinansowania kwalifikuje się co najmniej 10 

najwyżej ocenionych projektów (do wyczerpania puli konkursu 50.000 zł). Jeśli wniosek nie 

otrzyma minimalnej wysokości punktów, wówczas nie będą przyznawane dodatkowe punkty 

premiujące, 

9. Ocena ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. Zasady pracy Komisji Oceny Mikrodotacji został opisany w Załączniku nr 3  

do Regulaminu Konkursu. 

 

11. Operator zastrzega brak możliwości sfinansowania takich samych kosztów z ramach 

składanych wniosków do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i w ramach niniejszego 

konkursu. Bliźniaczo podobne wnioski złożone w ramach niniejszego konkursu oraz w ROPS 

będą podlegały odrzuceniu. 

 

VII. Czas realizacji inicjatyw. 

 

Inicjatywy zgłoszone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie od 01.09.2021 

r. do 30.06.2022 r. 

 

VIII. Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosków i ogłoszenie wyników. 

 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie www.sowes.pl . Ponadto 

Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze wniosków na stronie 

www.frdl.kielce.pl , portalach społecznościowych oraz w lokalnej prasie lub innych wybranych 

mediach lokalnych z terenu subregionu południowego. 

2. Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres : mikrodotacje@frdl.kielce.pl. 

Uwaga: Skan wniosku podpisany przez upoważnione osoby. 

3. Termin składania wniosków: od momentu ogłoszenia naboru do 15.08.2021 r. do godziny 

23.59. 

4. WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy składać Operatorowi żadnych 

załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie Wnioskodawcy, którzy otrzymają 

dofinansowanie już na etapie podpisywania umowy. 

6. Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek. Wnioskodawca może być organizacją 

wspierająca dla maksymalnie jednej grupy nieformalnej. 

7. Ogłoszenie wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie 

www.sowes.pl. Lista zostanie opublikowana najpóźniej 2 dni od zakończenia oceny 

merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator 

kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji mikrodotacji.  
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W przypadku rezygnacji jednego z nich, mikrodotację otrzymuje kolejny podmiot z listy 

rezerwowej. 

8. Przekazanie środków finansowych następuje na numer rachunku bankowego podany  

w umowie po podpisaniu jej przez obie strony (Operatora i Wnioskodawcę) w terminie 

określonym  w umowie. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego  

(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z mikrodotacji. 

 

IX. Oświadczenia i zobowiązania Wnioskodawcy 

 

1. Wnioskodawcy składający wniosek oświadczają, co następuje: 

a) wszystkie przedłożone przez niego dokumenty, udzielone informacje oraz złożone 

oświadczenia zawarte w umowie i załącznikach do umowy lub przekazane Operatorowi  

przed zawarciem umowy, w tym we wniosku o dofinansowanie, w szczególności dotyczące 

jego statusu prawnego, są prawdziwe, aktualne i wiążące, 

b) nie zataił przed Operatorem jakichkolwiek informacji dotyczących jego sytuacji prawnej ani 

ekonomiczno-finansowej, ani też innych informacji mogących mieć wpływ na zawarcie  

i realizację umowy, 

c) wobec Wnioskodawcy nie toczy się i nie istnieją okoliczności uzasadniające wszczęcie 

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, naprawczego lub innego, które może mieć 

wpływ na sytuację prawną lub ekonomiczno-finansową Wnioskodawcy, 

d) wobec Wnioskodawcy nie toczy się w dniu zawarcia umowy postępowanie egzekucyjne 

ani zabezpieczające, 

e) nie będzie korzystał z innych środków publicznych w celu pokrycia kosztów 

kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ani 

nie będzie wykorzystywał dofinansowania na pokrycie kosztów pokrywanych już  

z innych środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania). 

 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do: 

a) Informowania Operatora na piśmie o wszelkich zmianach w terminie 2 dni od zaistnienia 

okoliczności lub w przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 1. 

b) Wykorzystania dofinansowania wyłącznie na realizację inicjatywy opisanej we wniosku. 

c) Wnioskodawca zapewnia, że wszelkie czynności związane z realizacją projektu i jego 

finansowaniem odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy. 

d) Niezwłocznego informowania Operatora o przeszkodach przy realizacji inicjatywy, 

w szczególności o możliwości zaprzestania realizacji inicjatywy. 

e) Pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa. 

f) Pokrycia kosztów dochodzenia roszczeń od Wnioskodawcy, w tym kosztów procesu, 

zastępstwa procesowego, kosztów windykacji i kosztów egzekucyjnych poniesionych  

przez Operatora. 

 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się unikać konfliktu interesów oraz bezzwłocznie 

poinformować Operatora o każdej sytuacji prowadzącej lub mogącej doprowadzić do takiego 

konfliktu. 

 

4. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją inicjatywy, w szczególności przyjmuje na siebie ryzyko za straty  

i szkody bądź inne negatywne skutki spowodowane przez projekt. 
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X. Informacja i promocja 

 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania w przestrzeni publicznej o wsparciu 

inicjatywy w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(ŚOWES)”. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: 

publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone 

napisem „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego” oraz opatrzone logotypami: Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Barwy 

Rzeczpospolitej Polskiej (dla wydruków kolorowych), Województwa Świętokrzyskiego oraz 

ŚOWES.  

 

2. Wnioskodawca upoważnia Operatora do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, 

radiu, telewizji, Internecie oraz innych środkach przekazu indywidualnego oraz masowego, 

nazwy oraz adresu Wnioskodawcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji  

o wysokości przyznanych środków, a także informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji 

projektu. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Operatorowi dokumentację zdjęciową 

i/lub filmową i/lub audiowizualną z realizacji inicjatywy wraz z pisemną zgodą autora na 

zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących projektu 

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, wykorzystanie w 

opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach Konkursu  

na mikrodotacje oraz umieszczenie na stronie internetowej www.sowes.pl. Treść oświadczenia 

Operator przekaże Wnioskodawcy drogą elektroniczną. 

 

4. Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania Operatora o najważniejszych, otwartych 

wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją inicjatywy (np. seminaria, koncerty, festyny, 

etc.) przynajmniej na 3 dni przed ich przeprowadzeniem. 

 

5. Wnioskodawca wyraża zgodę na wykorzystanie treści wniosku oraz sprawozdania  

z realizacji inicjatywy, a w szczególności informacji tam zawartych do celów informacji  

i promocji projektu w ramach ŚOWES. 

 

XI. Sprawozdania 

 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia merytorycznego sprawozdania w terminie 10 

dni roboczych od końcowej daty realizacji projektu określonej w umowie. 

 

2. Sprawozdanie należy złożyć mailowo na adres: mikrodotacje@frdl.kielce.pl oraz podpisane 

przesłać w formie papierowej na adres Operatora. 

 

3. Zmiana terminu złożenia sprawozdania końcowego możliwa jest jedynie w przypadku 

wyrażenia zgody przez Operatora. 

 

4. Operator zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do poprawienia błędów, 

dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów w trakcie weryfikacji sprawozdań. 

 

5. Operator o zatwierdzeniu, niezatwierdzeniu lub błędach w sprawozdaniu informuje 
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Wnioskodawcę pocztą elektroniczną oraz ewentualnie wzywa do zwrotu części lub całości 

mikrodotacji po weryfikacji, o której mowa w ust. 4. 

 

6. Operator ma prawo do kontroli realizacji mikrodotacji na każdym etapie jego realizacji. 

Kontroli może podlegać dokumentacja finansowa oraz proces realizacji zaplanowanych działań 

zgodnie z wnioskiem o przyznanie mikrodotacji. Nie poddanie się kontroli przez 

Wnioskodawcę skutkować będzie rozwiązaniem umowy i zwrotem przyznanych środków 

finansowych (kwoty mikrodotacji) na konto Operatora.  

 

XII. Dodatkowe informacje na temat mikrodotacji 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora (Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Świętokrzyskie Centrum FRDL z siedzibą 

w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78) drogą mailową. 

Osoby do kontaktu: 

Katarzyna Kozieł k.koziel@frdl.kielce.pl 

Jolanta Turalska jola.turalska@frdl.kielce.pl 

oraz w Biurach Terenowych ŚOWES, których dane kontaktowe znajdują się na stronie: 

www.sowes.pl 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

 

Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny,  

a także zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku 

Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania  

i złożenia wniosków. Sytuacja taka dotyczyć może w szczególności np. wystąpienia siły 

wyższej, klęsk żywiołowych i innych okoliczności niezależnych od Operatora a mających 

wpływ na poprawna realizację konkursu itp., a także wypowiedzenia umowy na realizację 

projektu przez Instytucję Zarządzającą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Karta Oceny Formalnej. 

Załącznik nr 2 Karta Oceny Merytorycznej 
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Załącznik nr 4 Wniosek mikrodotacje 2021 
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