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SŁOWEM WSTĘPU 
 

 
 Od marca do grudnia 2017 r. w Różańsku realizowany jest projekt pod nazwą 

„Rodzinka.Rozansko.pl, który ma na celu szeroko pojętą aktywizację rodzin z naszej 
miejscowości. 
 

 Organizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
(zwana dalej „Fundacją”) wspierana licznym gronem lokalnych podmiotów i osób 
prywatnych. 
 

 Jednym z działań przewidzianych w ramach tego projektu jest wsparcie finansowe 
tzw. rodzinnych inicjatyw oddolnych zgłaszanych przez mieszkańców/rodziny z 
Różańska. 
 

 Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru i dofinansowania tychże inicjatyw. 
 

 Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 
 

 

CZYM JEST INICJATYWA ODDOLNA? 
 

 Poprzez inicjatywy oddolne (społeczne, lokalne, obywatelskie) rozumie się w 

niniejszym Regulaminie wszelkie formy samoorganizacji mieszkańców, zbiorowego 

działania zmierzającego do określonego celu i do wywołania zmiany w środowisku 

lokalnym, działania na rzecz dobra wspólnego.  

 

 Inicjatywa oddolna powinna angażować konkretną grupę osób (a nawet całą 

społeczność lokalną). Chęć działania powinna być widoczna od momentu 

sfomułowania pomysłu, poprzez realizację działań, do momentu osiągnięcia 

zamierzonego celu/efektu. 

 
 Inicjatywa oddolna może mieć bardzo różną formę np.: wytyczenie ścieżki 

rowerowej, wykonanie prac porządkowych w nieestetycznych punktach wsi, 

organizacja festynu, zabawy choinkowej dla dzieci, warsztatów rękodzieła, rajdu 

rowerowego, zawodów sportowych, warsztatów muzycznych, pleneru malarskiego, 

białkowanie drzew, stworzenie makiety wsi, sadzenie drzewek, wykonanie 

karmników dla zwierząt itd. Paleta pomysłów jest w zasadzie nieograniczona! 

 
 Przygotowując inicjatywę oddolną pozwólcie sobie na marzenia, mierzcie wysoko, 

miejcie odwagę wysuwać pomysły, nawet szalone. Analizujcie potrzeby wiejskiej 

społeczności. Zastanówcie się jakie są jej braki. Szukajcie inspiracji w innych 

miejscowościach, społecznościach. 
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NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE DLA 

WASZEJ INICJATYWY ODDOLNEJ? 
 

 Wsparcie polegać będzie na zakupie/sfinansowaniu (bezpośrednio przez Fundację!) 

kosztów sprzętu czy materiałów niezbędnych dla realizacji danej inicjatywy. 

Sprzęt/materiały zostaną Wam następnie przekazane celem realizacji inicjatywy.  

 

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE 

I W JAKIEJ KWOCIE? 

 

 Paleta możliwych do sfinansowania sprzętów, materiałów, produktów, narzędzi itp. 

jest w zasadzie nieograniczona. To co zostanie Wam sfinansowane, zależy tylko i 

wyłącznie od rodzaju zgłoszonej inicjatywy. 

 

 Uwaga! Nie ma możliwości finansowania kosztów osobowych/personelu. 

Przykładowo: jeżeli będziecie chcieli zorganizować warsztaty malarskie to możecie 

wnioskować o zakup niezbędnych materiałów plastycznych (arkusze papieru, farby, 

pędzle, stelaże, kredki itp.) nie będziecie mogli natomiast opłacić 

nauczyciela/prowadzącego. 

 

 Ważne jest aby inicjatywa nie polegała jedynie na dokonaniu zakupów.  

Przykładowo: „zakup książek do świetlicy wiejskiej” nie będzie możliwy do 

dofinansowania, ale już „zakup książek i zorganizowanie cyklu zimowych wieczorków 

czytelniczych dla dzieci” – jak najbardziej.  

Pamiętajcie: zakupy powinny być „początkiem” realizacji inicjatywy. 

 

 Na inicjatywy oddolne zaplanowano łączną kwotę w wysokości 8000 zł. 

 

 Na jedną inicjatywę można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 800 zł. Zatem 

w ramach projektu, do grudnia 2017 r. dofinansowanych zostanie co najmniej 

dziesięć różnych inicjatyw oddolnych. 

 
 W przypadku szczególnie wartościowych inicjatyw oddolnych organizator zastrzega 

sobie prawo zwiększenia (ponad wskazany limit) puli środków na owe inicjatywy.  
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KTO, KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻE 

WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE INICJATYWY?  

 

 
 O dofinansowanie kosztów realizacji inicjatywy oddolnej mogą wnioskować 

rodziny/mieszkańcy Różańska przy czym konieczne jest zawiązanie/stworzenie 

grupy co najmniej 5 osób (tzw. grupa inicjatywna), które złożą swoje podpisy na 

wniosku o dofinansowanie i które będą następnie realizować daną inicjatywę. Co 

najmniej trzy osoby powinny być spokrewnione (matka-córka, wnuczek-dziadek, 

kuzyn-kuzynka itp.)  

 

 Aby wnioskować o dofinansowanie inicjatywy należy wypełnić prosty wniosek 

zawierający w szczególności: opis inicjatywy, szczegółowe określenie kosztów, 

terminu realizacji inicjatywy, informacje o grupie inicjatywnej. 

 
 Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej www.rodzina.rozansko.pl. Jest 

także dostępny u Andrzeja Lewandowskiego, Niny Ostry oraz Macieja 

Patynowskiego. 

 
 Nabór inicjatyw prowadzony jest w trybie ciągłym. Do wyczerpania puli dostępnych 

środków.  Wypełniony wniosek należy dostarczyć jednej z wymienionych powyżej 

osób lub przesłać drogą elektroniczną na adres rodzinka@rozansko.pl (koniecznie 

skan/zdjęcie z podpisami!) 

 
 Z udziału w naborze inicjatyw wykluczone są wszelakie podmioty i instytucje 

(stowarzyszenia, fundacje, szkoła, biblioteka itp.). Wnioskować mogą jedynie sami 

mieszkańcy (osoby prywatne). 

 
 

mailto:rodzinka@rozansko.pl
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W JAKI SPOSÓB WYBRANE ZOSTANĄ 

INICJATYWY DO WSPARCIA?  

 

 W przypadku nadmiaru zgłoszonych inicjatyw o wyborze inicjatywy do wsparcia 

decydować będzie specjalna komisja konkursowa, w której skład wchodzić będzie 

dwóch przedstawicieli Fundacji oraz zewnętrzny ekspert ze Szczecina. 

 

 Komisja oceniać będzie poszczególne inicjatywy, kierując się poniższymi 

kryteriami: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów do „zdobycia” 

1 Istotność społeczna danej inicjatywy 

Przykładowo: prace porządkowe we wsi 

(wspólne działanie) będą bardziej premiowane 

niż organizacja jednorazowej wycieczki (gdzie 

uczestnicy są jedynie „biernymi” odbiorcami). 

0-20 pkt 

2 Liczba osób zaangażowanych w inicjatywę (im 

więcej tym lepiej). 

Chodzi tu zarówno o liczbę osób 

organizujących (tzw. grupa inicjatywna) jak i 

grupę docelową (liczba uczestników wycieczki, 

rajdu, zawodów, prac społecznych itp.) 

0,5 pkt za każdą zaangażowaną 

osobę (przy czym maksimum 

punktowe ograniczone jest do 20 

pkt) 

3 „Wielopokoleniowość” grupy inicjatywnej jedno pokolenie 0 pkt, 

dwa pokolenia +4 pkt, 

trzy pokolenia +8 pkt 

4 Sposób przygotowania inicjatywy (określenie 

celu, oczekiwanych efektów, "merytoryczność" 

itp.) 

0-10 pkt 

 

 Na podstawie uzyskanej punktacji stworzona zostanie tzw. lista rankingowa. 

Dofinansowane zostaną inicjatywy, które uzyskają największą liczbę punktów. 

 

 W przypadku równiej liczby uzyskanych punktów, premiowane będą inicjatywy 

której pomysłodawcy deklarują wniesienie własnych zasobów finansowych, 

rzeczowych lub innych (np. własny samochód do transportu itp.) 

 

 Z konkursu „automatycznie” odrzucone zostaną wnioski mające znamiona 

„prywaty” (np. pomalowanie płotu na prywatnej posesji itp.). 

 
 W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może dokonać korekt w 

kosztorysach zgłoszonych inicjatyw (np. uznać, że dany koszt jest zbędny, 

niedoszacowany, przeszacowany lub o jakimś koszcie zapomniano). 
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REALIZACJA INICJATYWY ODDOLNEJ  

 

 Jeżeli Wasza inicjatywa uzyska dużą liczbę punktów, a tym samym zostanie uznana 

przez komisję konkursową za wartą wsparcia, przedstawiciel Fundacji spotka się z 

Wami w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych. 

 

 Podczas spotkania roboczego wspólnie ustalicie kwestie związane z terminem 

realizacji, planowanymi zakupami (kiedy, gdzie, jaka specyfikacja 

materiałów/sprzętów itp.), sposobem informowania społeczności lokalnej o Waszej 

inicjatywie (np. Facebook, ulotki, ogłoszenia), sposobem dokumentowania realizacji 

inicjatywy (np. zdjęcia, filmiki, listy obecności). 

 
 Po realizacji inicjatywy oddolnej zakupione doposażenie „trwałe” automatycznie 

przechodzi na stan Fundacji i może być nieodpłatnie przekazane innym podmiotom 

tak aby mogło służyć celom społecznym.  

 
 W przypadku wycofania się grupy inicjatywnej z realizacji inicjatywy stosuje się 

wyżej opisaną procedurę.  
 

 


