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Słowniczek 
 

1. Regulamin określa warunki, tryb wsparcia inicjatyw w ramach konkursu Aktywator 

Inicjatyw Sąsiedzkich, edycja 2022 (zwanego dalej: AIS). 

2. Inicjatywa – działanie społeczne zaproponowane przez grupę nieformalną.  

3. Partner – organizacja pozarządowa, rada osiedla, parafia, szkoła itp., wspierająca grupę 

nieformalną realizująca projekt. 

4. Wsparcie – wszystkie formy współpracy (w tym wsparcie finansowe projektu), do których 

dochodzi między przedstawicielami Organizatora, a Realizatorem.  

5. Realizator – grupa nieformalna składająca się z min. 3 osób fizycznych, związanych ze sobą 

relacjami sąsiedzkimi lub wynikającymi ze wspólnego spędzania czasu, funkcjonujących na, 

co dzień w ramach jednej społeczności lokalnej na terenie powiatu legionowskiego.  

6. Społeczność lokalna – grupa mieszkańców powiatu legionowskiego, z której wywodzą się 

lub na rzecz której działają członkowie grupy nieformalnej (Realizatorzy).  

7. Komisja Konkursowa – komisja oceniająca formalnie czy złożony wniosek wpisuje się 

w założenia Konkursu. 

8. Organizator – to Stowarzyszenie Dobra Fala 

9. Wniosek – to formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego Grupa nieformalna składa 

propozycję Inicjatywy (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 



 
 

 

 

I. Informacje ogólne 

Organizatorem konkursu Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich, edycja 2022 jest Stowarzyszenie 

Dobra Fala z siedzibą w Legionowie. Środki przeznaczone na realizację Konkursu pochodzą z 

projektu „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego.” realizowanego ze 

środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz środków własnych Stowarzyszenia. 

 

Miejscem realizacji działań podejmowanych w ramach AIS jest powiat legionowski. 

 

 

Wszelkie informacje odnośnie konkursu publikowane będą na stronie www.dziejesie-

legionowski.pl. Kontakt e-mail do Organizatora: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. 

II. Główne założenia Konkursu Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 

2022 

Konkurs ma na celu wyłonienie w miejscowościach powiatu legionowskiego inicjatyw 

sąsiedzkich, które zaangażują mieszkańców powiatu legionowskiego w aktywność na rzecz 

społeczności lokalnej oraz dobra wspólnego, jak również zachęcą do wspólnego spędzania czasu 

wolnego i integracji społecznej. 

 

Realizatorami inicjatyw mogą być grupy nieformalne składające się z min. 3 osób. 

Partnerami wspierającymi Realizatorów mogą być organizacje pozarządowe, rady osiedli, 

parafie, instytucje samorządowe, szkoły. 

 

Wybrane do realizacji Inicjatywy nie mogą mieć charakteru komercyjnego, ani religijnego. Od 

uczestników działań prowadzonych w ramach zwycięskich Inicjatyw nie mogą być pobierane 

opłaty. 

 

W 2022 r. budżet konkursu Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich, edycja 2022 wynosi 

7000,00 zł 

 

Realizator może otrzymać kwotę wsparcia do 1000,00 zł 

 

Środki finansowe nie będą przekazywane bezpośrednio Realizatorom zwycięskich Inicjatyw. 

Przewidywane są następujące formy wsparcia finansowego realizowanych Inicjatyw z AIS: 

a) Opłacanie faktur lub zwracanie środków za opłacone faktury, 

b) Podpisywanie umów z podwykonawcami i opłacanie rachunków przez Organizatora. 

Realizatorzy otrzymają również od Organizatora kompleksowe wsparcie merytoryczne, oraz 

promocyjne. 

http://www.dziejesie-legionowski.pl/
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W celu zwiększenia skali inicjatywy Organizator zachęci Realizatorów do założenia zbiórek 

online. Zebrane środki będą mogły zostać wykorzystane na realizację inicjatyw.  

Realizator może zaangażować w realizowaną inicjatywę wkład własny w dowolnej formie 

(osobowej, rzeczowej, finansowej). 

Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia budżetu konkursu.  

III. Odbiorcy konkursu AIS 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego i osób 

korzystających z walorów Jeziora Zegrzyńskiego.  

 

Osobami upoważnionymi do udziału w konkursie są mieszkańcy powiatu legionowskiego 

oraz osoby związane z naszym regionem i działające na jego rzecz.  

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie pod warunkiem przedstawienia zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych. Potwierdzenie otrzymania zgody należy załączyć w formie 

oryginału lub skanu do wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

W konkursie przede wszystkim powinny brać udział osoby wywodzące się z jednej społeczności 

lokalnej. 

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które są: 

a. zatrudnione przez Organizatora; 

b. członkiem najbliższej rodziny pracownika Organizatora  

c. związane z Realizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług. 

IV. Zakres tematyczny realizowanych Inicjatyw 

Wsparcie w ramach konkursu może zostać przeznaczone na wykonanie we wskazanym 

terminie przedsięwzięcia przeznaczonego dla społeczności lokalnej, mieszkańców osiedla, 

dzielnicy, miasta o charakterze animacyjnym, towarzyskim, kulturalnym, ekologicznym, 

artystycznym, krajoznawczym, sportowym, patriotycznym, historycznym lub 

poprawiającym estetykę otoczenia.  
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki niezbędne w celu realizacji planowanej inicjatywy. 

Wsparcie nie może być przeznaczone na wynagrodzenie członków Zespołu oraz zakup sprzętu. 

Inicjatywy realizowane w ramach konkursu powinny dotyczyć: 

a) zwiększenia zaangażowania mieszkańców powiatu legionowskiego w sprawy lokalnej 

społeczności, 

b) zwiększania integracji i aktywizacji społeczności sąsiedzkich, ze szczególnym 

uwzględnieniem m.in. osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży oraz 

migrantów, 

c) promocji wolontariatu, wspierania działań pomocowych i samopomocowych, 

d) promocji różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego w społecznościach 

lokalnych i sąsiedzkich,  



 
 

 

 

e) wspieranie działań na rzecz budowania więzi sąsiedzkich i integracji mieszkańców,  

f) działania na rzecz promocji walorów krajoznawczych i turystycznych regionu Jeziora 

Zegrzyńskiego. 

Inicjatywy mogą być elementem realizowanych już działań. 

V. Nabór projektów 

Wnioski w ramach konkursu Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 2022 można składać od 

1 czerwca do 3 lipca 2022 r.  

 

Wnioski można przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: 

stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. 

Zgłoszenia w konkursie należy przesyłać na formularzu wniosku dostępnym na stronie 

www.dziejesie-legionowski.pl. Wniosek stanowi załącznik do Regulaminu. 

1 WNIOSEK = 1 REALIZATOR 

Jeden Realizator może ubiegać się o wsparcie jednego Projektu w naborze. 

Inicjatywa może być realizowana w partnerstwie z organizacją pozarządową. 

Wniosek stanowi załącznik do Regulaminu.  

Realizator w formularzu zgłoszeniowym określa o jakie wsparcie będzie się ubiegał. 

(maksymalna kwota to 1000,00 zł)  

Zabronione jest zgłaszanie przedsięwzięć sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub 

naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, 

nawołujących do nienawiści, zawierających elementy propagujące spożywanie alkoholu lub 

innych używek. Takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

Termin realizacji inicjatyw 

31 sierpnia – 15 listopada 2022 

VI. Przebieg Konkursu 

Po zamknięciu naboru do Konkursu Organizator przeprowadzi ocenę formalną. Ocena formalna 

obejmuje trzy kryteria: 

1 Czy inicjatywa jest realizowana na terenie powiatu legionowskiego? TAK/NIE 

2 Czy inicjatywa została zgłoszona przez min. 3 osoby TAK/NIE 

3 Czy inicjatywa ma na celu zwiększenie aktywności społeczności 

lokalnej, sąsiedzkiej oraz wspieranie aktywnego spędzania czasu 

wolnego? 

TAK/NIE 

 

O wyborze Inicjatyw do realizacji decydują mieszkańcy powiatu w drodze głosowania. 

mailto:stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com
http://www.dziejesie-legionowski.pl/


 
 

 

 

Organizator udostępni narzędzie do głosowania na stronie www.dziejesie-legionowski.pl lub 

na fanpage’u Dzieje Się – Powiat Legionowski!  

Głosowanie będzie trwać minimum 30 dni. 

Wsparcie otrzymają projekty, które zgromadzą najwyższą liczbę głosów mieszkańców, a łączna 

kwota wspartych inicjatyw nie przekroczy budżetu konkursu. 

Trzy najwyżej ocenione przez mieszkańców inicjatywy otrzymają dodatkowo 500,00 zł 

Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu wsparcia w kwocie innej niż wnioskowana. 

Ogłoszenie listy Realizatorów, które otrzymają wsparcie nastąpi w terminie nie późniejszym niż 

tydzień od zakończenia głosowania.  

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.dziejesie-legionowski.pl 

Nie przewiduje się możliwości odwołania od decyzji o przyznaniu wsparcia podjętej przez 

Organizatora.  

Realizator może odstąpić od udziału w konkursie.  

VII. Porozumienie z Organizatorem 

Realizator zobowiązuje się do podpisania porozumienia o współpracy z Organizatorem w celu 

realizacji zaplanowanej inicjatywy. Porozumienie dotyczy zakresu obowiązków stron w zakresie 

realizacji inicjatywy. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

Porozumienie z Organizatorem podpisuje co najmniej jedna osoba wchodząca w skład grupy. 

Osoba ta odpowiada za wszelkie kontakty z Organizatorem.  

W grupie nieformalnej realizującej projekt mogą być również osoby niepełnoletnie posiadające 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jednak nie mogą one zawierać w imieniu 

Realizatorów Porozumienia z Organizatorem. W ich imieniu Realizatorów porozumienie mogą 

zawrzeć rodzice bądź opiekunowie prawni. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

O zrealizowaniu projektu Realizator informuje Organizatora mailowo, przesyłając w 

terminie 7 dni od zakończenia formularz ankietowy na adres 

stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com.  

Formularz ankietowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

VIII. Dane osobowe 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).   

http://www.dziejesie-legionowski.pl/
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Administratorem danych osobowych podanych przez Realizatorów, jego Współpracowników i 

Podwykonawców jest Organizator konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

projektu „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego.” realizowanego ze 

środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.  

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z 

członkami stowarzyszenia pod adresem e-mail: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. 

Dane osobowe podane przez Wnioskujących, ich Współpracowników i Podwykonawców będą 

przetwarzane w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) organizacja, promocja i przeprowadzenie konkursu, publikacja informacji 

o zwycięskich zgłoszeniach oraz wybranych dzieł będących efektami Przedsięwzięcia 

na stronie Programu (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. F RODO); 

b) rozliczenie i sprawozdawczość (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO); 

c) obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

d) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Organizatora, takich 

jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot 

świadczący wsparcie IT. 

Dane Zespołów, ich Współpracowników i Podwykonawców będą przechowywane do końca 

realizacji projektu pn. „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego." a po 

tym terminie zostaną usunięte. Dane Realizatorów, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach 

dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują 

przechowywać dokumentację księgową. 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz usunięcia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich 

przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania konkursu oraz powiadomienia Realizatorów o wybraniu do realizacji ich 

przedsięwzięć. 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie projektu do Konkursu przez złożenie wniosku oznacza akceptację postanowień 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Organizator 

powiadamiać będzie niezwłocznie na stronie internetowej www.dziejesie-legionowski.pl. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. Ewentualne kwestie budzące wątpliwości lub sporne 

dotyczące interpretacji Regulaminu będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora. 

4. Regulamin jest dostępny do wglądu i obowiązuje od dnia ogłoszenia konkursu Aktywator 

Inicjatyw Sąsiedzkich na stronie www.dziejesie-legionowski.pl 

mailto:stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com
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5. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają członkowie Stowarzyszenia Dobra Fala pod 

adresem mailowym: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. 

X. ZAŁĄCZNKI 
 

Załącznik 1. do Regulaminu 

Formularz wniosku w konkursie Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich. 

1) Osoba zgłaszająca wniosek do Programu Inicjatywy Sąsiedzkie 
Poniżej prosimy o podanie danych osoby reprezentującej Realizatora, który planuje realizować inicjatywę.  

Imię i nazwisko Adres e-mail Numer telefonu Data urodzenia 

    

    
    

 

2) Informacje o Inicjatywie 

Nazwa inicjatywy:  
Okres realizacji:  
Miejsce realizacji:  
Wnioskowana kwota 
(max. 1000 zł) 

         

 

3) Dla jakiej społeczności lokalnej planujecie zrealizować inicjatywę? 
Czy jest to społeczność sąsiedzka, szkolna, mieszkańcy osiedla, członkowie koła, organizacji, klubu sportowego, parafii 

itp. Scharakteryzuj krótko tę społeczność.   

 

 

4) Opiszcie pomysł, który chcecie zrealizować.  
Jakie są jego główne założenia? Jakie podejmiecie działania?  

 

 

 

5) Dlaczego inicjatywa jest ważna dla społeczności lokalnej? 

Opiszcie krótko korzyści płynące z planowanej inicjatywy.  



 
 

 

 

 

 

6) Planowane wydatki na realizację inicjatywy 

Lp. Nazwa wydatku Kwota brutto 
1   
2   
3   
4   

 

Łączny koszt inicjatywy w ramach 
środków konkursu: 

(max. 1000,00 zł) 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Realizator Stowarzyszenie 

Dobra Fala z siedzibą w Legionowie, ul. 3-go Maja 33/11. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia Realizatorów o wybraniu do realizacji ich 

przedsięwzięć. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).   

Administratorem danych osobowych podanych przez Realizatorów, jego Współpracowników i 

Podwykonawców jest Organizator konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

projektu „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego.” realizowanego ze 

środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.  

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z 

członkami stowarzyszenia pod adresem e-mail: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. 

Dane osobowe podane przez Wnioskujących, ich Współpracowników i Podwykonawców będą 

przetwarzane w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

e) organizacja, promocja i przeprowadzenie konkursu, publikacja informacji 

o zwycięskich zgłoszeniach oraz wybranych dzieł będących efektami Przedsięwzięcia 

na stronie Programu (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. F RODO); 

f) rozliczenie i sprawozdawczość (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO); 
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g) obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

h) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Organizatora, takich 

jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot 

świadczący wsparcie IT. 

Dane Zespołów, ich Współpracowników i Podwykonawców będą przechowywane do końca 

realizacji projektu pn. „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego." a po 

tym terminie zostaną usunięte. Dane Realizatorów, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach 

dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują 

przechowywać dokumentację księgową. 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz usunięcia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich 

przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania konkursu oraz powiadomienia Realizatorów o wybraniu do realizacji ich 

przedsięwzięć. 

Data Podpis osób zgłaszających inicjatywę 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 2. do Regulaminu 

        ………............., dn. ……….……… 

 

…………………………………………….… 

 (imię i nazwisko rodzica / opiekuna) 

 

Zgoda na udział w Konkursie dziecka 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział moich/mojego podopiecznego / dziecka w realizacji 

inicjatywy zgłoszonej w konkursie Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich.  

Imię i nazwisko dziecka:......................................................................................................... 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

osoby niepełnoletniej 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego 

podopiecznego / dziecka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

Imię i nazwisko dziecka:......................................................................................................... 

 

Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych w celu uczestnictwa w konkursie Aktywator 

Inicjatyw Sąsiedzkich.   

 

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Dobra Fala z siedzibą w Legionowie, ul. 3-go maja 

33/11.. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać ze 

swoich praw prosimy o kontakt na adres stowarzyszenie.dobrafalas@gmail.com. A jeśli uważa 

Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały naruszone, ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

……………………………………………………………. 

(podpis rodzica / opiekuna) 

 

         

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Porozumienie o współpracy nr 

Nazwa inicjatywy: 

zawarte pomiędzy: 

Stowarzyszenie Dobra Fala z siedzibą w Legionowie, ul. 3-go maja 33/11 NIP:…….., REGON……, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Organizatorem”, 

a 

zespołem reprezentowanym przez jego Członka/Członkinię: 

…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, adres, PESEL) 

zwanym dalej „Realizatorem”. 

 

§ 1 

Przedmiot i wykonanie umowy 

1. Mocą niniejszej Umowy, Organizator zobowiązuje się do udzielenia wsparcia w realizacji 

Inicjatywy pn…………………………………… w kwocie …………………………………… 

2. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy w ramach konkursu Aktywator Inicjatyw 

Sąsiedzkich 2022 pochodzą z projektu „Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora 

Zegrzyńskiego.” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz środków 

własnych Stowarzyszenia. 

3. Realizator zobowiązuje się zrealizować inicjatywę w okresie od …………… do ……………….. 

4. Realizator zobowiązuje się do zorganizowania inicjatywy zgodnie z wnioskiem, stanowiącym 

załącznik do porozumienia. 

5. Organizator zobowiązuje się udzielić Realizatorowi niezbędnego wsparcia finansowego, 

merytorycznego i informacyjno – promocyjnego.  

6. Realizator oświadcza, że zakupione przez Organizatora na potrzeby inicjatywy materiały 

i artykuły zostaną przeznaczone na realizację inicjatywy wskazanej w § 1 , pkt. 1 niniejszego 

porozumienia. 

7. Osobami do kontaktów w sprawie realizacji niniejszego porozumienia są: 

1) ze strony Organizatora: …………………………….., tel: ……………………, mail ……………………………. 

2) ze strony Realizatora: ……………………………., tel: ……………………,mail ……………………….. 

§ 2 

Finansowanie projektu 

1. Środki finansowe nie będą przekazywane bezpośrednio Realizatorom zwycięskich Inicjatyw.  

2. Przewidywane są następujące formy wsparcia finansowego realizowanych Inicjatyw: 

a) Opłacanie faktur lub zwracanie środków za opłacone faktury przez Organizatora, 

b) Podpisywanie umów z podwykonawcami i opłacanie rachunków przez Organizatora. 

3. Realizator zobowiązuje się do stosownego promowania działań związanych z Konkursem oraz 

informowania o pochodzeniu środków na realizację Inicjatywy. 



 
 

 

 

4. Realizator zobowiązany jest do dokumentowania prawidłowości realizacji Inicjatywy 

udostępnianie Organizatorowi materiałów dokumentujących działania i efekty Inicjatyw, np. 

zdjęcia, filmy realizowanych działań (przy czym przekazanie Organizatorowi materiałów jest 

równoznaczne z potwierdzeniem, że osoby fotografowane/filmowane oraz autorzy zdjęć 

wyrażają zgodę udzieleniem na ich dalszą publikację przez Stocznię w celach promocyjnych), 

artykuły prasowe, kopie materiałów promocyjnych i inne; 

§ 3 

Obowiązki sprawozdawcze Zespołu 

1. Sposób realizacji Porozumienia oraz wykorzystania przez Realizatorów zakupionych w ramach 

konkursu materiałów, artykułów i usług podlega merytorycznej i finansowej kontroli ze strony 

Organizatora.  

2. Realizator ponosi współodpowiedzialność za prawidłową realizację inicjatywy i wykorzystanie 

zakupionych przez Organizatora na potrzeby przedsięwzięcia materiałów, artykułów i usług.  

3. Realizator zobowiązuje się sprawozdawać z realizacji Inicjatywy i rozliczyć otrzymane 

wsparcie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie Konkursu “Aktywator Inicjatyw 

Sąsiedzkich”, w terminie określonym w § 1, pkt. 5 niniejszego porozumienia. 

4. Formularz ankietowy z realizowanej inicjatywy Realizator przesyła na adres mailowy 

stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com w terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia.  

 

§ 4 

Promocja i upowszechnianie informacji o konkursie 

1. Realizator zobowiązuje się do stosownego promowania działań związanych z Konkursem oraz 

informowania o pochodzeniu środków na realizację Inicjatywy. 

2. Realizator zamieści stosowną informację o źródle finansowania realizowanej inicjatywy w 

miejscu ogólnodostępnym dla odbiorców działań. 

3. Realizator jest zobowiązany do dokumentowania sposobu komunikowania informacji 

dotyczących źródła finansowania realizowanej inicjatywy. 

4. Organizator w momencie podpisania umowy zobowiązuje się przekazać realizatorowi 

niezbędne logotypy i informacje niezbędne do komunikowania kwestii wskazanych w § 4 pkt. 1.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie może zostać rozwiązana: 

1) na mocy porozumienia Stron – w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie 

ponoszą odpowiedzialności; 

2) poprzez odstąpienie od umowy przez Realizatora – w przypadku wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiających Realizatorowi wykonanie niniejszej umowy; 

3) poprzez rozwiązanie umowy przez Organizatora – w przypadku nieterminowego lub 

nienależytego wykonania porozumienia, nieprzedłożenia prawidłowych dokumentów oraz 

formularza ankiety lub wystąpienia innych nieprawidłowości. 

mailto:stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com


 
 

 

 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Porozumienia 

Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie 

poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora. 

5. Porozumienie zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

6. Integralną częścią niniejszego Porozumienia jest Regulamin Konkursu „Aktywator Inicjatyw 

Sąsiedzkich”.  

7. Realizator oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Regulaminem Konkursu „Aktywator Inicjatyw 

Sąsiedzkich” i zobowiązuje się do niego stosować 

 

 

 

………………………………………     ……………………………………..…. 

Realizator        Organizator   

  

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Formularz ankietowy  

inicjatywy realizowanej w ramach konkursu Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 

1. Dane podstawowe: 

Nazwa Inicjatywy:  

Imię i nazwisko Realizatorów   

Partnerzy: 
(jeśli dotyczy) 

 

Okres realizacji inicjatywy:   

Koszt inicjatywy w ramach 

konkursu: 

  

  

2. Krótki opis zrealizowanej inicjatywy, efektów i korzyści, jakie przyniósł dla lokalnej 

społeczności. 

  

   

  

  

3. Odbiorcy inicjatywy: 

Liczba odbiorców Inicjatywy:  



 
 

 

 

Mężczyźni:  
Kobiety:  

 

Prosimy o dołączenie do formularza ankietowego przykładówych materiałów z 

realizowanej inicjatywy np. zdjęcia, filmy itp.   

 
Oświadczam, że otrzymane od Organizatora na realizację inicjatywy materiały, artykuły i usługi 

Realizator przeznaczył na realizację inicjatywy pn. ....................... w ramach konkursu Aktywizator 

Inicjatyw Sąsiedzkich 2022.  

  

………………………………………..                              ………………………………………… 

    Data                                                                        Podpis Realizatorów 

  


