
   
REGULAMIN KONKURSU – AKTYWNA WARSZAWSKA MŁODZIEŻ. ODDOLNE INICJATYWY SPOŁECZNE I 

OBYWATELSKIE 

1. Projekt „Aktywna Warszawska Młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie” jest 

częścią programu „Aktywna Warszawska Młodzież” finansowanego przez Biuro Edukacji m.st. 

Warszawy 

2. Projekt „Aktywna Warszawska Młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie” 

realizuje Fundacja Civis Polonus, zwana dalej grantodawcą 

3. Celem projektu jest wsparcie oddolnych działań warszawskiej młodzieży, szczególnie o 

charakterze społecznym i obywatelskim. 

4. W projekcie mogą uczestniczyć  uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych, którzy stanowią nieformalną grupę projektową, zwaną dalej 

wnioskodawcą. 

5. Grupa projektowa powinna składać  się z min. 3 osób. 

6. Realizacja projektu może trwać od 1 do 4 miesięcy. 

7. W przypadku, gdy w grupie nie ma żadnej pełnoletniej osoby, wnioskodawca powinien 

wyznaczyć pełnoletniego opiekuna, który będzie prawnie odpowiadał za realizację projektu. 

8. Warunkiem uzyskania grantu jest złożenie odpowiedniego wniosku (dostępny na stronie 

www.civispolonus.org.pl) lub przesłanie filmu przedstawiającego pomysł i odpowiadającego 

na kluczowe pytania (dostępne na stronie www.civispolonus.org.pl) 

9. Do wniosku należy dołączyć listę 15 podpisów osób w wieku gimnazjalnym lub/i 

ponadgimnazjalnym popierających pomysł wnioskodawcy. 

10. Wnioski/filmy można przesyłać w trybie ciągłym do  30 sierpnia 2017 roku lub do 

wyczerpania środków finansowych. 

11. Komisja konkursowa zbiera się dwa razy w miesiącu. 

12. Komisja konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli/przedstawicielek środowiska 

młodzieży, przedstawiciela/przedstawicielki Fundacji Civis Polonus oraz eksperta/ekspertki w 

dziedzinie innowacyjnych, oddolnych działań młodzieżowych. 

13. Wniosek/film zostanie oceniony według kryteriów stanowiących załącznik nr 1 do 

regulaminu.  

14. Czas oczekiwania na odpowiedź komisji może wynieść 14 dni.  

15. W ramach programu nie będą dotowane projekty, których realizacja zakłada tylko zakup 

środków trwałych.  

16. W ramach programu nie będą dotowane projekty, których realizacja zakłada działanie z listy 

działań niekwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu.  

17. Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu jest podpisanie umowy pomiędzy Fundacją Civis 

Polonus, a pełnoletnim opiekunem wnioskodawcy. 

18. Po podpisaniu umowy grantodawca w ciągu 7 dni roboczych przekaże wnioskodawcy środki 

na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

19. W przypadku projektów trwających na przełomie 2016 i 2017 roku wnioskodawca będzie 

zobowiązany rozliczyć pierwszą transzę przekazanych środków finansowych do 15.12.2016. 

20. Rozliczenie grantu odbywa się na podstawie dostarczonych grantodawcy przez 

wnioskodawcę faktur, zestawienia wydatków oraz krótkiego raportu z realizacji projektu. 

21. Realizowane projekty muszą zostać rozliczone do 31.08.2017 

http://www.civispolonus.org.pl/


   
 

 

 

 

Załącznik nr 1 – kryteria oceny 

Kryteria oceny formalne 

KRYTERIUM  TAK/NIE 

Wnioskodawcą jest grupa min. 3 osób oraz pełnoletni opiekun (w 
przypadku, gdy żadna osoba w grupie nie ukończyła 18 lat). 

 

Do wniosku została załączona lista 15 podpisów osób w wieku 
gimnazjalnym lub/i ponadgimnazjalnym popierających projekt 
wnioskodawcy. 

 

Wnioskodawca stanowi grupę nieformalną.  

Wniosek nie zawiera działań niekwalifikowalnych.  

 

Kryteria oceny jakościowe 

KRYTERIUM  PUNKTACJA 

Projekt odpowiada na potrzeby młodych ludzi. Potrzeby te są 
zidentyfikowane przez wnioskodawcę 

0-5 

Projekt służy nie tylko grupie inicjatorów, ale przyczynia się do poprawy 
sytuacji większej grupy młodych ludzi. 

0-5 

Projekt będzie włączał innych młodych ludzi do działania. 0-3 

Projekt będzie promowany przez wnioskodawcę. 0-3 

Profil uczestników i wnioskodawców 0-3 (suma pkt od a do c) 

a. Udział młodzieży z mniejszymi szansami 0-1 

b. Udział młodych ludzi z niepełnosprawnościami 0-1 

c. Równowaga płci – będą promowane projekty angażujące 
zarówno dziewczęta jak i chłopców 

0-1 

 

Załącznik nr 2 – lista działań niekwalifikowalnych  

Za działanie niekwalifikowalne uważa się: 

1. Działanie, które zakłada tylko i wyłącznie zakup środków trwałych np. sprzętu 

elektronicznego, książek, mebli itp. 

2. Działanie, podczas którego realizacji zakłada się spożywanie alkoholu przez 

uczestniczki/uczestników projektu. 

3. Działanie, które w sposób jawny i bezsporny może bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu 

uczestników/uczestniczek projektu.  

4. Działanie, które ma na celu dyskryminację jakiejś osoby lub grupy osób.  

5. Działanie, którego treścią jest szerzenie nienawiści i nietolerancji.  


