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REGULAMIN FUNDUSZU INICJATYW WOLONTARIACKICH 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w programie wsparcia 

finansowego pn. „Fundusz Inicjatyw Wolontariackich”. 

2. Organizatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, z siedzibą  

w Gdańsku 80-863, plac Solidarności 1, zwany dalej Organizatorem. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku  

z udziałem w konkursie na wsparcie realizacji inicjatyw jest Organizator.  

4. Przystąpienie do konkursu na wsparcie realizacji inicjatyw jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wideofilmowanie, fotografowanie oraz gromadzenie  i przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją konkursu, zgodnie z 

Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  z 

późn. zm.). 

Zasady naboru wniosków 

§ 2 

1. W ramach Funduszu mieszkańcy Gdańska mogą pozyskać dofinansowanie na wsparcie 

realizacji projektów wolontariackich, realizowanych przy organizacji lub instytucji, w której 

działają wolontariacko. O wsparcie mogą ubiegać się także grupy nieformalne. 

2. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację inicjatywy wolontariackiej lub na wsparcie 

grupy wolontariackiej (np. w formie specjalistycznego szkolenia, materiałów czy narzędzi 

niezbędnych do działań wolontariackich). 

3. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

4. O wsparcie mogą ubiegać się liderzy wraz z min. 4 osobami, które wspólnie tworzą grupę 

inicjatorów inicjatywy. 

5. Grupa może złożyć maksymalnie 2 wnioski. 

6. Przyznanie dofinansowania odbywa się w drodze konkursu, co oznacza, że złożenie wniosku 

nie jest równoznaczne z przyznaniem środków. 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na obecność operatora kamery i 

wideofilmowanie podczas realizacji inicjatywy. 

8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie papierowej 1 egzemplarza 

wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

9. Wzór wniosku znajduje się w siedzibie Organizatora oraz umieszczony jest na stronie 

internetowej: www.tydzienwolontariatu.pl . 

10. Wnioski są przyjmowane od dnia 10.09.2018 r. do dnia 25.09.2018 r. 

11. Wniosek należy dostarczyć osobiście do biura Organizatora, mieszczącego się w budynku 

Europejskiego Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, pok. 3.28.  

12. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane. 

13. Oceny formalnej dokona Organizator. Oceny merytorycznej dokona Kapituła. 
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Kapituła  

§ 3 

1. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej wniosków spełniających kryteria formalne oraz 

wyłania spośród nich zwycięzców Funduszu. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

a) 2 przedstawiciele Urzędu Miasta Gdańska, 

b) 2 przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, 

c) 2 przedstawiciele podmiotów partnerskich.  

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wybrany przez członków Kapituły zwykłą 

większością głosów. 

4. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który jest przechowywany w siedzibie Organizatora. 

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od jej postanowień. 

 

Termin i warunki realizacji projektów 

§ 5 

1. Realizacja projektów, które uzyskają wsparcie, następuje po zawarciu umów.  

2. Lider inicjatywy, której zostało przyznane dofinansowanie, jest zobowiązany do uczestnictwa 

w spotkaniu dla liderów, które odbędzie się w dn. 1 października br. (szczegóły  

dot. spotkania zostaną podane do wiadomości na stronie www.tydzienwolontariatu.pl  

w późniejszym terminie). 

3. Projekty, które uzyskają wsparcie finansowe, muszą być zrealizowane w okresie między  

1.10.2018 a 15.11.2018 r.  

4. Realizatorzy projektu mają obowiązek poinformowania o rozpoczęciu przebiegu inicjatywy, w 

celu uwiecznienia jej w materiale video i zaprezentowanie podczas gali  Gdańskiego Tygodnia 

Wolontariatu 2018. 

5. Dofinansowanie nie może być wykorzystane na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia 

umowy o  udzielenie dotacji. 

6. Opisane koszty mogą być przesuwane w pozycjach budżetowych w trakcie realizacji 

inicjatywy wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków finansowych są opisane  

w zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

8. Realizator zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z realizacji projektu, według wzoru 

sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni  

od dnia zakończenia działań realizowanych w ramach inicjatywy.  

9. Do sprawozdania należy dołączyć min. 5 zdjęć (mogą być w formie elektronicznej), listę grupy 

inicjatorów inicjatywy oraz listę uczestników projektu. 
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Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Funduszu, Organizator 

jest uprawniony do wykluczenia go z udziału w konkursie. 
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