
Regulamin przyznawania dofinansowania 

dla zespołów uczniowskich ze szkół z Weź Oddech w Białymstoku 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na dofinansowanie jest Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej we współpracy z Miastem Białystok. 

2. Konkurs skierowany jest do grup uczniowskich uczestniczących w programie „Weź 

Oddech w Białymstoku”. 

II. Założenia konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu propozycji działania społecznego 

zgodnego z celem konkursu. Zgłoszenie propozycji następuje poprzez przesłanie 

organizatorowi wypełnionego formularza wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące 

wniosków i kryteriów ich oceny znajdują się w punkcie IV niniejszego regulaminu.  

2. Celem konkursu jest aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz najbliższego 

otoczenia (szkoły lub społeczności lokalnej) polegającego na przeprowadzeniu kampanii 

lub debaty na temat zmiany klimatu z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego. 

3. Autorzy i autorki najlepiej ocenionych wniosków otrzymają dofinansowania na 

realizację projektu. W ramach konkursu zostaną dofinansowane działania o łącznej 

sumie 520 zł (jedna grupa projektowa lub więcej). 

 

III. Celem konkursu jest: 

a) promocja i upowszechnianie informacji na temat zanieczyszczenia powietrza i 

ochrony jakości powietrza; 

b) aktywizacja młodzieży do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej; 

c) wspieranie inicjatyw wzmacniających:  

• działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

• działania na rzecz ograniczania smogu; 

• działania na rzecz propagowania ochrony jakości powietrza. 

 

IV. Kryteria oceny wniosków  

1. Formalne  

1. W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe złożone z uczniów i uczennic szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczące w programie 

„Weź oddech w Białymstoku”. 

2. Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej 10-osobową grupę projektową. 



3. Projekty muszą być zrealizowane do 24 listopada 2019 roku. 

4. Wnioskowana dotacja nie przekracza 500 pln. 

5. Działanie jest skierowane do społeczności szkolnej lub lokalnej w Białymstoku. 

6. Ocenie podlegać będą zgłoszenia przesłane na adres justyna.zamojda@ceo.org.pl 

do 10 listopada 2019 do godz. 24.00 zawierające wypełniony formularz wniosku 

dostępny na stronie www.wezoddech.ceo.org.pl. 

 

2. Merytoryczne  

1. Projekt powinien dotyczyć działań na rzecz promocji i upowszechniania informacji na 

temat zanieczyszczenia powietrza i możliwości ochrony jakości powietrza. 

Odbiorcami projektu mogą być młodzi ludzie oraz inni członkowie i członkinie 

społeczności lokalnej z Warszawy. 

2. Projekt powinien polegać na realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej. 

3. Pomysł na projekt powinien być oryginalny i zawierać ciekawe metody działań. 

4. Budżet projektu musi być przejrzysty, a zapisane w nim wydatki muszą odnosić się 

bezpośrednio do realizowanych działań. 

5. Wszystkie elementy wniosku oraz budżet będą oceniane według skali punktowej 

zawartej w kryteriach oceny wniosku będących załącznikiem do niniejszego 

regulaminu.  

 

V Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Oceny wniosków i wyboru najciekawszych projektów dokona jury złożone z 

pracowników i pracownic Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

2. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione, aby projekt został przekazany 

do oceny merytorycznej. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 listopada 2019. Ze zwycięskim/i 

zespołem/ami będziemy się kontaktować także mailowo lub telefonicznie.  

4. Na pisemny wniosek każdy uczestnik i uczestniczka konkursu ma prawo otrzymać 

uzasadnienie oceny do 15 listopada 2019 roku.  

5. Od oceny jury nie ma odwołania. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całej puli środków 

przeznaczonych na dofinansowanie oraz do zwrócenia się z prośbą o uzupełnienie 

wniosków w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń spełniających wymagania 

punktowe.  

 

 

VI Realizacja projektu  

1. Działania przewidziane w projekcie muszą odbyć się do dnia 24 listopada 2019 r.  

2. Realizacja projektu będzie możliwa po podpisaniu umowy między opiekunem lub 

opiekunką grupy projektowej a Centrum Edukacji Obywatelskiej. 



3. Dofinansowanie projektów będzie rozliczane na podstawie faktur uwzględniających 

zakup materiałów lub usług zapisanych w budżecie projektu. Może się to odbywać na 

dwa sposoby:  

a. uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi opłaconą fakturę, 

organizator dokonuje zwrotu kosztów zakupu na konto wskazane przez 

grupę projektową,  

b. uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi nieopłaconą fakturę z 

terminem płatności nie krótszym niż 14 dni nie później niż 3 dni od daty 

zakupu, organizator dokonuje płatności na podstawie faktury.  

4. Faktury powinny zostać dostarczone do organizatora najpóźniej 25 listopada 2019 

roku.  

5. Zakup materiałów lub usług nie znajdujących się w budżecie powinien być 

skonsultowany z osobą odpowiadającą za wsparcie projektu ze strony Fundacji 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do 

niedokonania zwrotu pieniędzy za wydatki nieznajdujące się w budżecie i nie 

skonsultowane przed zakupem z upoważnioną osobą.  

6. Zwycięski projekt będzie wspierany merytorycznie przez trenera z Fundacji Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. Osoba odpowiedzialna za wsparcie danego projektu 

skontaktuje się z jego koordynatorem/koordynatorką w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu.  

7. Zespół projektowy jest zobowiązany do umieszczania informacji o dofinansowaniu 

oraz logotypu CEO i partnerów we wszystkich materiałach prasowych oraz 

materiałach promujących projekt i wytworzonych w ramach dofinansowania. 

8. Do 24.11.2019 grantobiorca przedstawi organizatorom konkursu grantowego: 

 raport z wykonania działania wraz ze zdjęciami,   

9. Do 5 dni po wykorzystaniu dotacji (lecz nie później niż do 24.11) grantobiorca 

przedstawi organizatorom konkursu grantowego: 

 budżet powykonawczy przedstawiający wszystkie poniesione wydatki 

związane z realizacją działania, listę poniesionych wydatków oraz komplet 

wszystkich dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.   

Centrum Edukacji Obywatelskiej dostarczy osobie ubiegającej się o grant wzór 

raportu z działań oraz wytyczne do rozliczenia finansowego. 

10. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej części grantu na konto 

wskazane w umowie. 

11. W przypadku braku raportu lub niekompletnego sprawozdania finansowego 

grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu nierozliczonej części grantu. 

12. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest nadesłanie przez zwycięski zespół 

projektowy podpisanych zgód na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na 

zdjęciach/materiałach filmowych nadesłanych do organizatorów konkursu. Wzór 

zgody będzie załącznikiem do umowy. 

13. Warunkiem koniecznym udziału jest zawarcie przez zwycięski zespół umowy 

przeniesienia autorskich prawa majątkowych do nadesłanych utworów ( zdjęcia/filmy) 

z organizatorami i partnerami konkursu. 

 

 



  

VII Postanowienia końcowe  

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i 

wyrażeniem zgody uczestników i uczestniczek na przetwarzanie danych osobowych 

przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

2. Na pytania dotyczące konkursu odpowiada Justyna Zamojda mailowo: 

justyna.zamojda@ceo.org.pl oraz telefonicznie: (22) 825 05 50 wew. 234. 

 

 

 

 

 

 

 

 


