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REGULAMIN KONKURSU
„100 DZIAŁAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
W KOMPONENCIE I: „LOKALNE DZIAŁANIA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja HEREDITAS
z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 24; 00-545 Warszawa (zwana dalej:
„Operatorem”.

2. Konkurs odbywa się w ramach realizacji zadania publicznego (zwanego dalej
„Zadaniem”) pod nazwą „100 działań na 100-lecie niepodległości” realizowanego przez
Operatora przy wsparciu finansowym miasta stołecznego Warszawy (przekazanym
w formie dotacji celowej – zwanej dalej „Dotacją”) z zakresu podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) ustala zasady organizacji konkursu
na projekty pomysłów na świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy.

4. Konkurs będzie realizowany zgodnie z zasadą równego traktowania i niedyskryminacji
z uwzględnieniem zapisu art. 212 kodeksu karnego.

5. Konkurs będzie realizowany zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(Dz. U. 2016.862, 1948 oraz 106),
II. Główne założenia:

1. Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnej zamieszkującej m.st.
Warszawa w obszarze wspólnego przygotowywania do świętowania i godnego
celebrowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zlecenie
wykonania autorskich projektów społecznych i kulturalnych.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w tym grup
formalnych, nieformalnych i organizacji pozarządowych.
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3. Maksymalna liczba działań społecznych, jakie otrzymają dofinansowanie w ramach
konkursu to ok. 50.

4. Złożenie wniosku w ramach konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody
na postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne „100 działań na 100-lecie
niepodległości”;

b) projekcie – należy przez to rozumieć działanie społeczne, które jako pomysł
mieszkańców zostanie złożone do dofinansowania w ramach konkursu „100 działań
na 100-lecie niepodległości” komponentu I: „Lokalne działania na 100-lecie
niepodległości;.

c) Operatorze – należy przez to rozumieć Fundację HEREDITAS;

d) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pokrycie przez Operatora kosztów
realizacji działania społecznego wskazanego we wniosku na podstawie
wystawionych faktur/rachunków;

e) doradcach – należy przez to rozumieć liderów wskazanych przez Operatora,
posiadających doświadczenie w pisaniu wniosków dotacyjnych, we wspieraniu
i motywowaniu grup i zespołów oraz w realizowaniu działań i inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnych, którzy w ramach konkursu świadczą pomoc w pisaniu,
realizowaniu oraz rozliczaniu działań społecznych;
f) komisji – należy przez to rozumieć przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy oraz Operatora, którzy podejmują decyzje o udzieleniu lub
nieudzieleniu dofinansowania;

g) wniosku – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do regulaminu, za pomocą
którego zespoły przedstawiają propozycję działania społecznego;

h) zespole – należy przez to rozumieć przynajmniej dwie osoby fizyczne, z których
co najmniej jedna jest osobą pełnoletnią albo organizację pozarządową lub inny
podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, realizujących działanie społeczne.
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III. Zakres merytoryczny konkursu:
1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące
obszary:
a) wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym;

b) upowszechniania postaw patriotycznych poprzez przygotowanie i realizację
projektów o charakterze lokalnym ;
c) wsparcie form lokalnego świętowania rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości;
d) upowszechniania idei tożsamości
obywatelskich i wielokulturowych;

lokalnej

oraz

podtrzymywania

tradycji

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Działania społeczne mogą być realizowane od 1 czerwca do 18 listopada 2018 r.

2. Wnioski o dofinansowanie działań społecznych są przyjmowane w okresie od 1 czerwca
do 30 października 2018 r., a ich rozpatrywanie będzie odbywało się w sposób ciągły,
przy czym ostatnie posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w terminie do 7 dni
od dnia zakończenia naboru wniosków.

3. Projekty zgłaszane do
z niepełnosprawnościami.

konkursu

powinny

uwzględniać

potrzeby

osób

4. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być nieodpłatne dla potencjalnych odbiorców.

5. Realizacja zgłoszonego projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej, niż po upływnie
min. 10 dni od daty złożenia wniosku.
6. O ile dotyczy, zespoły wnioskujące o dofinansowanie działań społecznych powinny
posiadać zgodę dysponenta terenu objętego wnioskiem, na wykorzystanie terenu do
realizacji projektu.

7. Maksymalna wysokość dofinansowania to 2 000,00 zł.

8. Wkład własny finansowy, osobowy lub rzeczowy nie jest wymagany.

9. Zespoły zgłaszają się do konkursu poprzez przesłanie na adres e-mailowy
100@fundacja-hereditas.pl wypełnionego wniosku dostępnego na stronie internetowej
www.100.fundacja-hereditas.pl. Z tematem wiadomości: „Komponent I”.
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10. Indywidualna karta oceny formalnej wniosku, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu, będzie podstawą oceny formalnej projektu.
11. Indywidualna karta oceny merytorycznej wniosku, stanowiąca załącznik nr
3 do niniejszego regulaminu, wraz z protokołem zbiorczym oceny wniosku,
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu stanowi podstawę do udzielenia
bądź nieudzielenia dofinansowania.

12. Decyzje o dofinansowaniu bądź niefinansowaniu zgłoszonych działań społecznych będą
podejmowane przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Operatora.

13. Decyzja o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu działania zostanie przesłana
zespołowi na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.
14. Wniosek, który został odrzucony, może być ponownie złożony (nie dotyczy wniosków
odrzuconych podczas ostatniego posiedzenia komisji).
15. Konkurs nie umożliwia wszczęcia procedury odwoławczej w stosunku do wniosków,
które zostały odrzucone.

16. Podstawą dofinansowania projektu jest podpisanie umowy przez członka zespołu
(koniecznie osoba pełnoletnia) z Operatorem.
17. Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu zgłoszonego do Konkursu nie mogą być
realizowane przed podpisaniem pomiędzy Operatorem a Wykonawcą umowy
na realizację projektu.

18. Formy dofinansowania są elastyczne, dopasowane do potrzeb uczestników i zostaną
uszczegółowione każdorazowo w podpisanej umowie.
19. W trakcie trwania konkursu zespoły mają możliwość regularnego kontaktu
z Operatorem. Kontakt znajduje się na stronie internetowej www.100.fundacjahereditas.pl.

20. Operator zastrzega sobie możliwość kontroli wspieranego przez siebie projektu,
w tym delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia we wspieranym projekcie.

21. Zadania zespołu, którego projekt otrzymał dofinansowanie:

a) w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o uzyskaniu dofinansowania działania
społecznego, członek zespołu skontaktuje się z Operatorem, aby ustalić szczegółowe
warunki umowy, formy dofinansowania, realizacji i rozliczenia działania
społecznego;
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b) podpisanie umowy z Operatorem na realizację wnioskowanego projektu;

c) niezwłoczne zgłoszenie dofinansowanego projektu do Centrum Informacji
o warszawskich obchodach 100-lecia niepodległości, poprzez wypełnienie
formularza dostępnego pod adresem: http://stolicawolnosci.pl/formularzzgloszeniowy;

d) zrealizowanie projektu zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku i podpisanego
porozumienia;

e) dostarczenie dokumentów merytorycznych i finansowych rozliczających działanie
społeczne najpóźniej w terminie do 14 dni od zakończenia projektu;
f) stały kontakt z Operatorem oraz bieżące zgłaszanie i wyjaśnianie wszelkich
problemów i wątpliwości związanych z realizacją działania społecznego.

22. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji na realizację
zgłoszonego zadania.
V. Odpowiedzialność, ochrona danych osobowych i własności intelektualnej:

1. Odpowiedzialność za realizację projektu i rozliczenie otrzymanych środków rozkłada
się solidarnie na wszystkich pełnoletnich członków zespołu.

2. Odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w trakcie
realizacji projektu rozkłada się na wszystkich pełnoletnich członków zespołu
i w żadnym wypadku nie obciąży ona m.st. Warszawy ani Operatora. Realizacja
działania społecznego nie naruszy praw osób trzecich, a w przypadku ewentualnych
roszczeń pełnoletni członkowie zespołu zwolnią m.st. Warszawę i Operatora
z odpowiedzialności.
3. Zespoły podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Administratorem danych osobowych
zbieranych podczas realizacji konkursu jest Operator. Zbieranie i wykorzystywanie
danych osobowych następuje na zasadach zgodnych z przepisami prawa polskiego,
głównie w celach komunikacyjnych, ewaluacyjnych i sprawozdawczych.

4. Prawa autorskie do tekstów, grafiki, zdjęć, dźwięków, filmów i innych materiałów
powstałych w ramach realizacji konkursu posiadają ich twórcy, którzy jednocześnie
przekazują prawo do nieograniczonego wykorzystania powstałych w trakcie realizacji
działania powyższych materiałów Operatorowi na zasadach licencji Creative Commons
CC BY-NC (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0).
5. Zespoły przystępujące do konkursu zobowiązują się nie używać w ramach konkursu
materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich.
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W przeciwnym razie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których
prawa naruszyły.

6. Zespoły przystępujące do konkursu zgadzają się na przekazanie i przetwarzanie
poniższych danych przez Operatora: imię, nazwisko, adres kontaktowy.
VI. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przesyłać na adres e-mailowy: 100@fundacja-hereditas.pl.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników
konkursu poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej
podany we wniosku oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie
internetowej konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa
polskiego.
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