
REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 

„LEARNING DEMOCRACY BY SCHOOL” 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ORAZ STOWARZYSZENIE NASZE RIO 

OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY „LEARNING DEMOCRACY BY SCHOOL” 

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu ERASMUS+ ,,LEARNING 
DEMOCRACY BY SCHOOL’’ 

 

 

 
 
 

 

I. ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU 

W ramach konkursu grantowego „LEARNING DEMOCRACY BY SCHOOL” wspierane będą projekty, 

które inicjują współpracę młodzieży na rzecz „dobra wspólnego” w szkolnej społeczności. W rezultacie 

podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest 

prowadzony z myślą o osobach (grupach nieformalnych), które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 

społeczności żyło się lepiej. Liczymy na projekty, które zakładają ciekawe i pomysłowe działania wynikające z 

jasno zdefiniowanych potrzeb oraz angażują inne osoby do wspólnej pracy. 

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? 

Konkurs adresowany jest do grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. grupa 

inicjatywna, inicjatywa na rzecz szkoły. 

Grupa nieformalna to grupa (trzech) osób, które wspólnie realizują lub chcą realizować działania w szkole.   

“Inicjatywa na rzecz szkoły” to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie) forma dofinansowania projektów finansowanych w ramach projektu ERASMUS+ “Learning 

for democracy”.  

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:  

o są uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi, 

o osoby uczące się w klasach 6-8 szkoły podstawowej i gimnazjalnych. 

o zadeklarowały udział w projekcie, 
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o planują prowadzić działania na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi 

o ich inicjatywa nie jest sprzeczna z podstawowymi wartości etyki i regulaminami szkoły. 

III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU „LEARNING 

DEMOCRACY BY SCHOOL”? 

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, m.in.: 

o zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów, 

o koszty przejazdu, koszty druku, 

o wynagrodzenia specjalistów, honoraria, 

o wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu, 

o zakup elementów wyposażenia, 

o zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, 

Z otrzymanego grantu nie można finansować: 

o przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane, 

o działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów, 

o zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony, 

o wycieczek i wyjazdów poza obszar szkoły 

o zakupu napojów alkoholowych. 

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:  

o są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji, 

o są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. 

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

Zespół nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie projektu oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Rio 

dokonają oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 

1. projekt został złożony w terminie, tj. do 20.12.208r. 

2. projekt jest złożony na udostępnionym formularzu i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie 

pytania). 

3. projekt jest złożony przez grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w części II Regulaminu. 

4. realizacja projektu jest przewidziana na okres między 01.03.2019r. – 30.04.2013r 

5. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów 

rachunkowych). 

6. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 1.000 (słownie: tysiąc) złotych. 

 

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania zostaną przekazane do oceny formalnej Komisji 

Grantowej powołanej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi. 
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Wnioski, które po ocenie formalnej , zakończonej  do dnia 15.01.2019r. zostaną zaakceptowane przez Komisję 

Grantową zostaną poddane głosowaniu tajnemu poprzez zaznaczenie krzyżyka na ankiecie przez  uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego po trwającej do 20.02.2019r. kampanii promującej projekty 

grup inicjatywnych i zachęcającej do wybrania ich inicjatywy.  

 

Komisja odrzuci projekty, które nie spełniają powyższych warunków, te które nie mają  jasno 

zdefiniowanych potrzeb,  nie angażują swojego otoczenia, jak również  nie  wpisują się w założenia i 

cel konkursu (części I Regulaminu). 

Zespół nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie projektu oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Rio 

zwanych Komisją ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez 

Inicjatywę. Może również przedstawiać grupom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania 

projektów.  

ŁĄCZNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOTACJE wynosi: 1 000 zł. W ramach konkursu 

przewidywane jest przyznanie 1 dotacji. 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski należy składać w formie papierowej do dnia 20 grudnia 2018r.poprzez wypełnienie, wydrukowanie 
i podpisanie przez grupę inicjatywną udostępnionego formularza wniosku do Pani Aleksandry Kroczak w 
Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

Dodatkowe informacje na temat wniosku i zasad starania się o środki w ramach funduszu grantowego  
ERASMUS + “Learning by Democracy” można uzyskać u: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w 
Złotoryi 

Aleksandra Kroczak 

Stowarzyszenie Nasze RIO 
Barbara Zwierzyńska-Doskocz 

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników. 


