
Żory, dnia 14.01.2020 

REGULAMIN I EDYCJI PROGRAMU „PAKIET LIDER” 
na aktywizację liderów społecznych w ramach projektu pn. 

„Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych” 

I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Założeniem konkursu „Pakiet Lider” jest:

1. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz mieszkańcami 

obszarów rewitalizowanych, którzy chcą poprowadzić działania aktywizujące na rzecz 

lokalnej społeczności obszarów projektu. 

2. Wsparcie finansowe projektów oraz działań aktywizujących społeczności lokalne, z 

obszarów objętych projektem.  

3. Wsparcie  finansowe  szkoleń,  które  przyczynią  się  do  nabycia  kompetencji 

niezbędnych do zrealizowania działania na rzecz społeczności lokalnej. 

4. Prowadzenie  szkoleń  oraz  warsztatów  podnoszących  kompetencje  na  rzecz 

społeczności lokalnej z obszarów objętych projektem.  

Celem  konkursu  jest  wyłonieni  i  aktywizacja  liderów  społecznych  z  terenów 

rewitalizowanych  objętych  projektem,  z  dzielnic:  Śródmieście,  Kleszczówka,  Gwarków, 

Promienna,  Księcia  Władysława,  Powstańców  Śląskich.  W  pierwszej  edycji  konkursu 

wyłonimy 13 liderów – osoby fizyczne, firmy oraz podmioty ekonomii społecznej, którzy 

zrealizują inicjatywy według własnego pomysłu. 

II UCZESTNICY PROGRAMU

1. Uczestnikami programu mogą być:

 Osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie m. Żory. 

 Podmioty  ekonomii  społecznej,  czyli  podmioty  działające  w  strefie  aktywności 

obywatelskiej,  które  poprzez  działalność  ekonomiczną  i  działalność  pożytku 

publicznego  służą:  integracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych 

marginalizacją  społeczną,  tworzeniu  miejsc  pracy,  świadczeniu  usług  społecznych 

użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu m.in.: 

 organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe),  

 podmioty reintegracyjne, w tym centra integracji społecznej i kluby integracji 



społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. 

 przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i 

niewidomych,

 spółki non-profit.

III FINANSOWANIE/BUDŻET

1. Projekty będą realizowane z środków projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe 
działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” .

2. Na realizację projektów w I edycji konkursu  rezerwuje się łączną  kwotę 19 500 zł. 

Łączna kwota zarezerowana na realizację konkursu to 39 000zł.

3. W trybie konkursowym zostanie wyłonione 13 wniosków o maksymalnej wartości 

1500 zł brutto.

4. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku to 1 500 zł. 

5. Konkurs podzielony jest na 2 edycje. 

6. Rozliczenia dokonywane będą na postawie warunków ustalonych w umowie.

7. W ramach projektów nie przewiduje się dofinansowania kosztów bieżącej działalności 

organizacji (grupy/osoby) składających inicjatywę oraz zakupu środków trwałych.

   

IV PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PAKIETU LIDER 

1. Warsztaty,  kursy  oraz  szkolenia,  których  ukończenie  przez  lidera  przyczyni  się 

bezpośrednio do:

1. aktywizacji dzielnic rewitalizowanych, 

2. podniesienia kompetencje społecznych mieszkańców dzielnic rewitalizowanych, 

3. podniesienia kompetencji miękkich mieszkańców dzielnic rewitalizowanych,

2. Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych  m. Żory

3. Kampanie społeczne 

 

IV. ZASADY  REALIZACJI:

1.Realizacja pozytywnie rozpatrzonych działań odbędzie się na terenie obszarów 

rewitalizowanych miasta Żory objętych projektem w terminie od 01.03.2020 – 31.12.2020.

2. Do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działań autorzy mają obowiązek 



ustalić/potwierdzić termin realizacji projektu z animatorem projektu lub osobą  

koordynującą inicjatywę z ramienia ŻCOP.

3. W miarę potrzeb ŻCOP udostępni własne zasoby lokalowe,  kadrowe, sprzęt 

niezbędny do obsługi inicjatywy, a także zapewni wsparcie przy działaniach 

promocyjnych. 

3. Działania  powinny  być  skierowane  do  mieszkańców  Miasta  Żory,  w  tym  

w szczególności mieszkańców obszarów rewitalizowanych.  

4. Działania  powinny  uwaględniać  działania  osób  zagrożonych  wykluczeniem 

społecznym  lub/i  osób  wykluczonych  społecznie,  w  tym  osób  z 

niepełnoprawnościami.   

 

V TERMIN  I MIEJSCE ZGŁASZANIA WNIOSKÓW: 

1. Wnioski należy składać osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum 

Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory lub listownie 

na ww. adres w terminie od 01.02.2020 r. do  16.02.2020 r. 

2. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone na oryginalnym FORMULARZU 

WNIOSKU (do pobrania w punkcie obsługi klienta ŻCOP). Wzór wniosku stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze. 

4. Wniosek  powinien  być  podpisany  przez  wnioskującego  lub  przez  osobę/osoby 

upoważnione do reprezentacji Podmiotu Ekonomii Społecznej (jeżeli dotyczy).

3. Możliwa będzie konsultacja projektów pod kątem poprawności formalnej 

i zgodności z niniejszym regulaminem. Konsultacje prowadzone są od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 

terminu konsultacji.

4. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez ŻCOP do dnia 

złożenia projektów określonego w pkt. V.1.

VI. ZASADY WYBORU WNIOSKÓW: 

1. Konsultacje z Animatorem oraz ocena formalna inicjatywy. 

2. Ocena merytoryczna inicjatywy. 

3. Ocena  merytoryczna  inicjatywy  nastąpi  w  ciągu  14  dni  kalendarzowych  



od momentu zakończenia naboru wniosków.

4. Zakwalifikowane  do  realizacji  zostaną  projekty  spójne  z  programem  rewitalizacji 

miasta  Żory,  które  w  ocenie  animatorów  pozwolą  na  osiągnięcie  najlepszych 

rezultatów dla beneficjentów projektu. Do realizacji wybrane zostanie 13 wniosków. 

5. Do realizacji skierowane zostaną następujące wnioski:  

 szkolenia dla społeczności lokalnej objętej projektem zwiększające kompetencje, w 

tym kompetencje społeczne, ułatwiające wejście na rynek pracy oraz mające na celu 

aktywizację zawodową

 kampanie promocyjno-społeczne związane z aktywnością lokalną, wyrównywaniem 

szans (w szczególności na rynku pracy) skierowane do mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych 

 szkolenia oraz warsztaty dla społeczności lokalnej z terenów objętych projektem

 szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji liderskich dla społeczności lokalnej 

objętej projektem

 szkolenia dla osób fizycznych podnoszące ich kompetencje, które wykorzystane 

zostaną na rzecz społeczności objętej projektem.

4. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi nie później niż 29.02.2020 r.

Lista wybranych do dofinansowania projektów podana zostanie na stronie ŻCOP. 

5. Autorzy wybranych inicjatyw zostaną powiadomieni o dofinasowaniu inicjatywy 

drogą telefoniczną, pod numerem telefonu wskazanym we wniosku aplikacyjnym.

6. Organizatorzy wybranych projektów zobligowani są do wspólnego opracowania 

formy realizacji pomysłu z Animatorem projektu. 

6. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru inicjatywy do realizacji podejmuje Dyrektor 

Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

VIII WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

1. Wydatki związane z realizacją wniosku będą dopuszczane do realizacji po podpisaniu 

umowy pomiędzy ŻCOP-em, a podmiotem składającym wniosek. 

2. Wszystkie dokumenty księgowe potwierdzające wydatki związane z realizacją 

inicjatywy muszą być wystawione na poprawne dane płatnika: 



Nabywca: 

Gmina Miejska Żory

Al. Wojska Polskiego 25 

44-240 Żory

NIP: 651 –170 – 63 – 71 

Odbiorca:

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

Os. Sikorskiego 52

44-240 Żory 

3. Wszystkie wydatki powinny być konsultowane przed dokonaniem zakupu. 

IX OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 Wnioskodawca inicjatywy wybranej do realizacji jest zobowiązany do umieszczenia 

informacji na materiałach graficznych, informacyjnych, medialnych oraz wszelkich 

materiałach drukowanych związanych z realizacją inicjatywy informacji „Inicjatywa  

„TYTUŁ” jest realizowana w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe 

działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy 

Miejskiej Żory” oraz umieszczenia logotypów zgodnie z wytycznymi EFS. 

 Wnioskodawca inicjatywy wybranej do realizacji jest zobowiązany do umieszczenia 

logo ŻCOP na materiałach graficznych i informacyjnych projektu. 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wnioskodawca inicjatywy wybranej do realizacji jest zobowiązany do podpisania 

umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia informacji o wyborze 

jego inicjatywy do realizacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

XI ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku 

Załącznik nr 2 – Kosztorys 

 


