STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY UDANIN OGŁASZA I EDYCJĘ
KONKURSU W RAMACH PROGRAMU
LOKALNY FUNDUSZ MŁODYCH
Z ZAKRESU „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” ZE
ŚRODKÓW POLSKIEJ FUNDACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ
URZEDU GMINY W UDANINIE
1. CEL KONKURSU
Zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie lokalnej społeczności oraz kreowanie
pozytywnych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzez
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Oczekujemy projektów, które będą stwarzać
dzieciom i młodzieży okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju,
rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i
umiejętności praktyczne oraz pozwolą nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe
doświadczenia.
2. REALIZATORZY KONKURSU
Nieformalne grupy (4-5 osób) młodzieży w wieku 16-19 z terenu Gminy Udanin. O dotacje
mogą występować grupy nieformalne młodzieży, które wykażą we wniosku, że potrafią
zorganizować czas tak, aby osiągnięty został cel konkursu.
3. TERMIN REALIZACJI
Kwiecień 2009r. – czas trwania projektu min. 7 dni ( co najmniej 2 godziny dziennie)
4. ODBIORCY KONKURSU
Odbiorcami planowanych działań powinna być lokalna społeczność i ich członkowie, czyli
mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
5. KWOTA DOTACJI
- grupa może ubiegać się o dotację w wysokości do 1000 zł.
- koszty osobowe nie mogą przekroczyć 20% wysokości dotacji (wynagrodzenia dla trenerów
i osób prowadzących zajęcia),
- koszty rzeczowe nie mogą przekroczyć 40% wysokości dotacji (zakup sprzętów)
- łączna kwota dotacji I edycji konkursu wynosi 6 000 zł.
6. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Udanin (Gminne Centrum Informacji Udanin 86B) wniosek (o objętości nie przekraczającej

4 stron) o dotację wraz z metryczką projektu, która stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
Wraz z wnioskiem grupa zobowiązana jest dołączyć w zamkniętej kopercie informacje o
wyznaczonej osobie z grupy, która weźmie udział w losowaniu na Członka Komisji
Konkursowej.
Umowę dotacyjną podpisuje w imieniu grupy nieformalnej jej lider posiadający pisemne
pełnomocnictwo stanowiące załącznik do wniosku podpisane przez wszystkich członków grupy.
Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
W budżecie należy wyszczególnić poszczególne rodzaje zakupów towarów, usług i
pozostałych kosztów, ich cenę jednostkową, ilość, wartość i źródło ich sfinansowania.
Budżet powinien wynikać z harmonogramu realizacji projektu i obejmować koszty całego
projektu z wymienieniem także kosztów, które będą finansowane z własnych lub innych niż
dotacja źródeł.
Z dotacji można finansować wydatki na przejazdy na basen, do kina, teatru muzeum itp.,
bilety wstępu, koszty wyżywienia, materiały do przeprowadzania zajęć, itp. a także koszty
umów-zleceń wynagrodzenia i delegacji trenerów prowadzących zajęcia. Nie wolno
finansować
kosztów poniesionych na światło, telefon, gaz, ewentualne wynajęcie sali.
Dotacji nie można też przeznaczyć na wyposażenie świetlicy, sprzęt komputerowy,
fotograficzny itp.
Wydatki te musza być udokumentowane fakturami wystawionymi na: Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Udanin , 55 -340 Udanin 86 B
Nr NIP 913 158 75 65
nie wcześniej niż z datą zawarcia umowy o dotację i nie później niż z datą zakończenia
realizacji projektu podaną we wniosku.
Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane
Dodatkowe uwagi:
- konkurs nie służy organizowaniu wyłącznie wypoczynku.
- każda grupa nieformalna może złożyć tylko 1 wniosek.
- rozpatrywane będą tylko projekty trwające min. 7 dni.
- wnioski napisane ręcznie muszą być czytelne – jeśli informacji zawartych we wniosku nie
da się odczytać - wniosek zostanie odrzucony.
7. KRYTERIA OCENY WNIOSKU
Komisja Konkursowa składająca się z następujących członków: Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Udanin – 2 osoby, Urząd Gminy w Udaninie -1osoba, przedstawiciel młodzieży – 1
osoba, przedstawiciel Komisji ds. Sportu Rady Gminy Udanin – 1osoba bierze pod uwagę
następujące kryteria:
- zgodność projektu z celami konkursu – max 10 punktów
- efektywność projektu ( korzyści dla społeczeństwa) – max 10 punktów
- jakość przygotowania projektu ( zrozumiały i kompletny opis działań oraz dokładny budżet)
– max 10 punktów

- oryginalność pomysłu – max 5 punktów
- wkład własny wnioskodawców w realizację projektu – max 5 punktów
- sposób promocji projektu wśród mieszkańców – max 5 punktów
- dodatkowo 5 punktów otrzymają projekty, których realizacja uwzględnia walory edukacyjne
8. HARMONOGRAM KONKURSU:
do dnia 20 marca 2009 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków. Wnioski (w 1 egz.) należy
złożyć w Gminnym Centrum Informacji w Udaninie nr 86 B w zamkniętej kopercie
opatrzonej godłem grupy – jeżeli posiada.
do 27 marca 2009 roku - rozstrzygnięcie konkursu, umieszczenie wyników na stronie
internetowej Gminy Udanin.
od 31 marca 2009 zawieranie umów i przekazywanie dotacji .
od 1 kwietnia 2009 do 30 kwietnia 2009 - realizacja projektów.
do 10 maja 2009 - złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji do Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Udanin wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do ogłoszenia
Wniosek należy złożyć osobiście do 20 marca 2009 r. do godz. 15:00 z dopiskiem
„Lokalny Fundusz Młodych”
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Anna Stefańczyk i Małgorzata Madej
pod numerem telefonu: (76) 8709375. Pytania można wysyłać również na adresy e-mailowe:
gci@udanin.pl, biurorady@udanin.pl
Złożenie wniosku oznacza zgodę na upowszechnianie opisu projektu przez organizatorów
konkursu i przetwarzanie danych do celów statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Udanin. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

