
 

 

 

 Żory, dn. 28.01.2020 r.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

ZMIENIAMY NASZE MIASTO!  
EDYCJA 2 

 

wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach rewitalizowanych  
M. Żory wspierające budowę kapitału społecznego ramach projektu pn.  

„Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców  

obszarów rewitalizowanych”  
 

 

I CELE 

1. Wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności z terenów rewitalizowanych oraz 

obszarów miasta Żory dotkniętych problemami społecznymi poprzez realizację 

projektów lokalnych. 

2. Przyczynienie się do budowania kapitału społecznego poprzez umacnianie 

społeczności lokalnej. 

3. Ożywienie i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych. 

4. Wyłonienie liderów lokalnej społeczności i wolontariuszy oraz skierowanie ich do 

organizacji partnerskich działających na terenie miasta Żory.  

5. Podwyższenie standardu życia, zagospodarowania przestrzennego i poprawa 

wizerunku obszarów rewitalizowanych. 

 

II WNIOSKODAWCA ZGŁASZAJĄCY INICJATYWĘ  

1. Nieformalne grupy inicjatywne 3-10 osobowe.  

2. 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 finansowane będą ze środków projektu „Kolej na zmianę! – kompleksowe 

działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”.  

2. Na realizację projektów w konkursie rezerwuje się łączną kwotę 84 000,00 zł.   

3. W trybie konkursowym zostanie wyłonionych 28 inicjatyw. 

4. Konkurs podzielony jest na edycje. W ramach jednej edycji dofinansowanych zostanie 

maksymalnie 14 inicjatyw.  

5. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 3 000,00 zł brutto.  

6. Rozliczenia dokonywane będą na postawie dokumentów księgowych oraz umów 

cywilno-prawnych.   

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

organizacji składających inicjatywę oraz zakupu środków trwałych.   

 

IV PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW INICJATYWY 

1. Zagospodarowanie miejsc do wspólnego wypoczynku dla rodzin, dzieci.  

2. Zagospodarowanie zielenią zaniedbanego miejsca na osiedlu. 

3. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, mi.in.: ogniska, dzień dziecka, 

pożegnanie lata, itp. 

4. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych aktywizujących społeczność lokalną  

oraz łączących pokolenia, m.in.: rajdy, wydarzenia całodniowe.  

 

V ZASADY  REALIZACJI 

1. Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie miasta Żory, w tym w szczególności  



 

 

 

na obszarach rewitalizowanych, w terminie od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.  

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

w szczególności mieszkańców obszarów rewitalizowanych.   

3. Uwzględnienie w realizacji działań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i 

osób wykluczonych społecznie, w tym osób z niepełnoprawnościami.    

4. Do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem inicjatywy autorzy mają obowiązek 

ustalić/potwierdzić termin realizacji projektu z animatorem projektu lub osobą  

koordynującą inicjatywę z ramienia ŻCOP-u.  

 

VI TERMIN  I MIEJSCE SKŁADANIA 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  14.02.2020  r.  

2. Rozpatrywane będą tylko projekty te projekty, które złożone zostaną na oryginalnym 

FORMULARZU WNIOSKU. Wzór wniosku stanowi Załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze.   

4. Wniosek powinien być podpisany przez przedstawiciela Inicjatywy lub przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Podmiotu Ekonomii Społecznej (jeżeli 

dotyczy). 

5. Możliwa będzie konsultacja projektów pod kątem poprawności formalnej i zgodności 

z niniejszym regulaminem. Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 18:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu 

konsultacji. 

6. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez ŻCOP. 

 

VII ZASADY WYBORU WNIOSKÓW 

Wybór projektów do realizacji i dofinansowania będzie przebiegał w sposób następujący: 

1. Konsultacje z Animatorem oraz ocena formalna projektu.  

2. Ocena merytoryczna projektu.  



 

 

 

3. Ocena merytoryczna projektu nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych  

od momentu złożenia wniosku. 

4. Dofinansowanych zostanie łącznie 14 projektów w II edycji konkursu. 

5. Do realizacji skierowane zostaną te projekty, które otrzymają minimum 75% punktów 

przyznanych przez Animatora projektu, na podstawie Karty oceny formalnej  

i merytorycznej projektu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

6. Ogłoszenie wyników wyboru projekty nastąpi każdorazowo poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej ŻCOP. 

7. Autorzy wybranych projektów zostaną powiadomieni o dofinasowaniu projektu drogą 

telefoniczną, pod numerem telefonu wskazanym we wniosku aplikacyjnym.  

8. Organizatorzy wybranych projektów zobligowani są do wspólnego opracowania 

formy realizacji pomysłu z Animatorem projektu.  

9. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru projektu do realizacji podejmuje Dyrektor 

Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

 

VIII WYDATKOWANIE ŚRODKÓW 

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

porozumienia o współpracy pomiędzy ŻCOP-em, a podmiotem składającym wniosek.  

2. Wszystkie dokumenty księgowe potwierdzające wydatki związane z realizacją 

projektu muszą być wystawione na poprawne dane płatnika. 

3. Wszystkie wydatki powinny być konsultowane przed dokonaniem zakupu.  

 

IX OBOWIĄZEK INFORMACYJNE  

1. Wnioskodawca projektu wybranego do realizacji jest zobowiązany do umieszczenia 

informacji na materiałach graficznych, informacyjnych, medialnych oraz wszelkich 

materiałach drukowanych związanych z realizacją projektu  informacji „Projekt 

lokalny „TYTUŁ” jest realizowany 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.  



 

 

 

2. Wnioskodawca projektu wybranego do realizacji jest zobowiązany do umieszczenia 

logo ŻCOP na materiałach graficznych i informacyjnych projektu.  

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wnioskodawca projektu wybranego do realizacji jest zobowiązany do podpisania 

umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze jego projektu do realizacji.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

 

XI ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku  

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


