
Zabierzów, dn. 14.03.2019 r.  
 

Regulamin Konkursu Inicjatyw dla seniorów Gminy Zabierzów 

 

“Złota Jesień, złote lata aktywności - Konkurs Inicjatyw 2019” 

 

 

Celem konkursu jest aktywizacja i integracja seniorów w Gminie Zabierzów 

 

Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 30 tys. złotych. 
 

1. Zasady udziału określają założenia konkursu, jego przebieg oraz realizację. 

2. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest SCKiPGZ. 

3. Wniosek konkursowy w imieniu grupy seniorów może złożyć sołtys danego 
sołectwa lub przedstawiciel środowiska seniorów. Dopuszczalne jest złożenie więcej 
niż jednego wniosku z sołectwa, pod warunkiem, że wnioskodawcami będą różne 
podmioty. Konkurs przewiduje dofinansowanie maksymalnie 23 wniosków 
konkursowych.  

4. Formularz wniosku konkursowego stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

5. W ramach konkursu dofinansowane zostaną działania skupione wokół 
następujących tematów priorytetowych: 

a) działania edukacyjne, ukierunkowane na rozwój osobowościowy oraz 
aktywność i samorealizację osób starszych. 

b) działania integrujące pokolenia w tym także, imprezy kulturalne skierowane 
do osób w różnym wieku. 

6. Wnioskodawca może ubiegać się maksymalnie o kwotę dofinansowania 
w wysokości 2 000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do dofinansowania 
Inicjatywy w niepełnej wysokości, każda Inicjatywa będąca przedmiotem wniosku 
konkursowego zostanie dofinansowana w stopniu zgodnym z oceną komisji 
konkursowej. Komisję konkursową powołuje Dyrektor SCKiPGZ.  

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do prezentacji działań objętych wsparciem 
finansowym podczas Gali Inicjatyw, która odbędzie się w miesiącu grudniu 2019 r. 
Najciekawsza Inicjatywa otrzyma nagrodę Wójta Gminy Zabierzów.  

8. Inicjatywy zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane w terminie 
od 15.05.2019 r. do 30.11.2019 r. 

9. Termin składania wniosków upływa w dniu 26.04.2019 r. (godz.14:00). 
Wnioski w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie SCKiPGZ, w zaklejonej 
kopercie opisanej: “Złota Jesień, złote lata aktywności - Konkurs Inicjatyw 2019”.  



10. Wnioski konkursowe rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ostatecznej daty 
złożenia wniosku. 

11. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie preferowane będą działania 
spełniające następujące warunki: 

a) poruszają wskazane w punkcie 5. tematy priorytetowe w kontekście szeroko 
pojętej aktywizacji osób w wieku 60+; 

b) sprzyjają w integracji międzypokoleniowej; 

c) wykazują wysokie społeczne znaczenie projektu; 

d) charakteryzują się trwałością rezultatu projektu; 

e) mają szansę dalszego rozwoju projektu. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej SCKiPGZ oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie SCKiPGZ, najpóźniej w dniu 13.05.2019 r.  

13. Wnioskodawcy, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania projektowe są 
zobowiązani udokumentować ich realizację (fotografia i pisemna relacja) oraz 
przekazać materiały do SCKiPGZ osobiście lub na adres: 
kmroczek.sckipgz@gmail.com. 

14. Warunkiem przyznania środków w ramach konkursu jest udokumentowanie 
wydatków przy pomocy faktury, rachunku lub stosownej umowy wystawionej 
lub zawartej na organizatora konkursu tj. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, NIP 676 20 48 563.  

15. Rozliczeniu będą podlegać tylko umowy wystawione lub zawarte przez 
organizatora konkursu lub faktury płatne przelewem lub gotówką przez organizatora. 
Płatności dokonane kartami płatniczymi oraz wychodzące z prywatnych kont 
bankowych nie będą respektowane.  
 


