REGULAMIN FUNDUSZU MŁODZIEŻOWEGO
EDYCJA WAKACYJNA 2018
SŁOWNICZEK



Grupa inicjatywna – grupa uczniów składająca się z 4 osób uczęszczających do klas 7 szkół podstawowych, 2 i 3 klas
gimnazjalnych oraz szkół średnich realizujących projekt RKPP. (lista szkół stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).



Lider - osoba należąca do grupy inicjatywnej, która koordynuje działania projektowe. Jeśli lider grupy jest osobą
niepełnoletnią, wtedy konieczne jest wskazanie we wniosku także pełnoletniego opiekuna



Opiekun grupy - osoba pełnoletnia, która zawiera umowę z Operatorem i jest odpowiedzialna za rozliczenie. Opiekunem
może być sam lider grupy, jeżeli jest pełnoletni.



Operator - organizacja obsługująca projekty pod kątem merytorycznym i formalnym oraz zapewniającą wsparcie w tym
zakresie. Operatorem konkursu „Fundusz Młodzieżowy” jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej.



Wniosek - podanie o przyznanie środków na realizację działań, w którym grupa opisuje swój pomysł na zmianę i/lub
aktywizjację środowiska, społeczności lokalnej. Wniosek jest składany drogą elektroniczną.



Realizator - grupa, która otrzymała dotację na realizację projektu.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Koordynatorem Funduszu Młodzieżowego (FM) jest Stowarzyszenie Morena, a niniejsza edycja jest finansowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt „Rozwijamy Kompetencje
i Programujemy Przyszłość” (zwany dalej RKiPP). Celem jest wsparcie młodzieży w realizacji pomysłów na rzecz lokalnej
społeczności. Konkurs kierujemy do grup młodzieży uczęszczających do klas 7 szkół podstawowych, 2 i 3 klas gimnazjalnych oraz
szkół średnich. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu złożenia wniosków, jak i rozstrzygnięcia konkursu.
Stowarzyszenie Morena na drodze zapytania oferotwego wybrało Operatora Funduszu Mlodzieżowego, który zgodnie z ustalonymi
zasadami będzie odpowiedzialny za coaching i nadzór nad projektami.
II. WARUNKI FORMALNE
1. Wniosek

składa

Lider

grupy

inicjatywnej

poprzez

formularz

online

po

zarejestrowaniu

się

na

stronie

www.funduszmlodziezowy.pl.
2. Każdy z członków grupy inicjatywnej wpisanej we wniosku o dotację również musi być zarejestrowany w systemie przed
wypełnieniem formularza. Członkowie grupy muszą należeć do szkół realizujących projekt RKPP. Jeden członek grupy
inicjatywnej może być wpisany co najwyżej w dwóch wnioskach.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych każdy z członków
grupy inicjatywnej, który bierze udział w konkursie po raz pierwszy, zobowiązany jest w ciągu 10 dni od złożenia wniosku

dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Morena komplet dokumentów zawierających zgodę na przetwarzanie jego danych. W
przypadku niedopełnienia tego obowiązku dane uczestnika zostaną usunięte z bazy, a jego miejsce musi zająć inna osoba,
podlegająca takim samym warunkom. Dokumenty można wygenerować z konta uczestnika.
4. W każdym wniosku musi być wpisany pełnoletni opiekun, który w imieniu grupy będzie opiekunem prawnym, otrzyma środki w
przypadku wygrania konkursu i będzie odpowiadał przed Operatorem za rozliczenie.
5. Opiekunowie grup, które znalazły się na liście zwycięzców są zobowiązani do udziału w spotkaniu organizacyjnym. Umowy na
realizację projektów zostaną podpisane z Opiekunami (jako osobami fizycznymi) podczas ww. spotkania. W przypadku
niemożliwości wzięcia udziału w ww. spotkaniu projekt grupy zostanie skreślony z listy dofinansowanych, a jego miejsce zajmuje
kolejny projekt zgodnie z ilością punktów otrzymanych w ocenie merytorycznej.
6. Złożenie wniosku NIE jest równoznaczne z przyznaniem środków.
7. Maksymalna wysokość dotacji to 500,00 PLN. Z dotacji można pokryć wszelkie wydatki bezpośrednio związane z realizacją
działania z wyjątkiem wymienionych w pkt II ust. 8 Regulaminu. Wszelkie działania muszą opierać się na wolontariacie.
8. Rozliczenie dotacji następuje w ciągu 14 dni od zakończenia działa projektowych i jest dokonywane w poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza oraz złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego wraz z dowodami wystawionymi na
dane Operatora.
9. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z deklaracją akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na nieodpłatne
wykorzystanie wniosków i materiałów związanych z realizacją projektu, w celu promocji FM i działań Stowarzyszenia Morena.
III. TRYB I ZASADY OCENIANIA
1. Wnioski poddane są ocenie pod kątem formalnym i merytorycznym. Karty oceny stanowią załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu.
2. Wyniki publikowane są na stronie www.funduszmlodziezowy.pl. Liderzy i Opiekunowie zostaną poinformowani również
telefonicznie lub/i mailowo.
3. Pozytywną ocenę formalną otrzymać mogą jedynie wnioski, które spełniają wszystkie warunki opisane w karcie oceny formalnej
(załącznik nr 2 do Regulaminu) Pozytywny wynik oceny formalnej nie jest równoznaczny z przyznaniem środków.
4. Z otrzymanej dotacji nie można finansować:
- udzielania pożyczek,
- celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
- zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie jest merytorycznie uzasadnione,
- bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
- inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
- kosztów ponoszonych za granicą,
- kar, grzywien i odsetek karnych,
- zakupu napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i innych używek,
- finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,
- prowadzenia działalności gospodarczej,
- wynagrodzeń,
- biletów wstępu, które nie są merytorycznie uzasadnione,

- zakupu broni oraz działań z jej użyciem.
5. W przypadku negatywnej oceny formalnej grupa inicjatywna może złożyć poprawki w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników.
W przypadku niezłożenia poprawek w wyznaczonym terminie wniosek otrzymuje negatywną ocenę formalną i nie bierze udziału
w ocenie merytorycznej.
6. Ocena merytoryczna każdego z wniosków pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej zostanie przeprowadzona przez 3
osoby wchodzące w skład Komicji Oceniającej.
7. Każdy projekt podczas oceny merytorycznej może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Dofinansowanie otrzymują wnioski,
które otrzymały min. 50% punktów.
8. Dotacje mogą otrzymać projekty, które są ukierunkowane są na lokalną społeczność, w całości są przygotowane i zakładają
realizowanie projektu przez młodzież (Karta oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
IV. HARMONOGRAM EDYCJI




Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca 2018 do 12 lipca 2018 włącznie.
W ciągu 10 dni od złożenia wniosku należy dostarczyć zgody na udział w projekcie – formularze SL (dla osób
biorących udział w projekcie po raz pierwszy)







Planowane w projekcie działania mogą odbywać się między 15 sierpnia 2018 a 23 września 2018
Wyniki oceny formalnej ogłosimy 14 lipca 2018
Poprawki można nadsyłać do 18 lipca 2018 do godz. 12:00
Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy 30 lipca 2018
Spotkanie organizacyjne dla opiekunów w Stowarzyszeniu Morena w celu podpisania umowy odbędzie się 14 sierpnia
2018 o godz. 16:30



Rozliczenie projektu merytoryczne i finansowe następuje w ciągu 14 dni od zakończenia działań, ale nie później niż 28
września 2018 do godz. 13:00

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Koordynatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do
Koordynatora.
3. Koordynator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
4. Od decyzji Koordynatora nie przysługuje odwołanie.

5. Koordynator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

