REGULAMIN
I INFORMACJE OGÓLNE
Fundacja MAPA w ramach programu MISJA 21 udziela wsparcia na działania związane z
realizacją inicjatyw młodzieżowych. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania
społecznego wśród co najmniej 20 mieszkańców powiatu rawickiego przez młodzież w wieku
od 11 do 17 lat.
Projekt sfinansowany jest przez przedsiębiorców z powiatu rawickiego.
II WARUNKI FORMALNE
1.O wsparcie swoich projektów mogą ubiegać się grupy składające się z od 3 do 5 osób w
wieku od 11 do 17 lat, zamieszkałe na terenie powiatu rawickiego. Wiek uczestnika oznacza
ukończone lata.
2.Projekt musi być przedstawiony we Wniosku o dotację, który zamieszczony jest na stronie
www.fundacjamapa.pl
3.Wypełniony komputerowo Wniosek o dotację należy przesłać w wersji elektronicznej w
formacie pdf na adres kontakt@fundacjamapa.pl w terminie do 17.09.2021 roku do godz.
18:00.
4. Maksymalna kwota dotacji na zakup potrzebnych rzeczy i usług do realizacji projektu to
1000 zł. Do realizacji projektu wyłonione zostaną 2 grupy, które złożą poprawnie wniosek.
5. Wszelkie działania grupy projektowej muszą opierać się na wolontariacie. Członkowie nie
mogą pobierać wynagrodzenia za realizację projektu.
6.Realizacja projektu musi być zaplanowana w przedziale czasowym od 01 października 2021
r. do 30 listopada 2021r.
7.Projekt musi trwać minimalnie 2 tygodnie, a maksymalnie 2 miesiące;
8.Każdy niepełnoletni członek grupy projektowej musi dostarczyć przed rozpoczęciem
projektu podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na uczestnictwo w projekcie
(na wzorze zamieszczonym na stronie www.fundacjamapa.pl). Zgody mogą być przekazane
opiekunom projektu lub przesłane pocztą na adres Fundacji MAPA. Niedostarczenie zgody
skutkuje usunięciem uczestnika z grupy projektowej.
9.Jedna grupa projektowa może złożyć jeden wniosek w jednym naborze.
10.Jeden członek grupy projektowej nie może być członkiem w innych grupach.
11.Przedstawiciele grup, które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu są
zobowiązani do udziału w spotkaniu organizacyjnym z przydzielonym opiekunem projektu.
W przypadku braku uczestnictwa projekt grupy zostanie skreślony z listy dofinansowanych.
12.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.
13.Rozliczenie dotacji następuje w ciągu 14 dni od zakończenia działań projektowych.
Następuje ono poprzez wypełnienie formularza sprawozdania, który zostanie omówiony
podczas spotkania organizacyjnego i będzie do pobrania na stronie www.fundacjamapa.pl
14.Przesłanie Wniosku o dotację jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wniosków i materiałów związanych z realizacją
projektu w celach promocyjnych.
III ZASADY OCENIANIA
1.Każdy wniosek oceniony będzie przez powołaną Komisję Oceny Wniosków.
2.Komisja wybierze te projekty, który w najwyższym stopniu spełniają następujące kryteria:
a) angażują innych mieszkańców powiatu rawickiego (nie tylko członków grupy
projektowej);
b) odpowiadają na jasno zdefiniowany we wniosku problem (pkt II.3. Wniosku)
c) działania są adekwatne do określonych celów ujętych we wniosku;

d) budżet jest adekwatny do zaplanowanych działań i racjonalny
e) do wniosku zostało dołączone nagranie video przedstawiające pomysł na realizację
projektu (opcjonalnie – nagranie podnosi wartość wniosku)
f) w całości są przygotowane przez młodzież i zakładają realizację projektu przez młodzież.
3.Dodatkowe punkty podczas oceny otrzymają wnioski które:
a) wspierają integrację różnych grup społecznych;
b) wspierają rozwój młodzieży.
4. Z otrzymanej dotacji nie można finansować:
a) udzielania pożyczek;
b) zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie jest merytorycznie uzasadnione
c) kosztów ponoszonych zagranicą;
d) kar, grzywien i odsetek karnych;
e) zakupu napojów alkoholowych, tytoniowych i innych używek;
f) zakupu broni.
5.Komisja ma prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie.
6.Komisja może skierować wniosek do poprawy formalnej lub merytorycznej. Wówczas
grupa ma 5 dni na dokonanie rekomendowanych poprawek do wniosku. W przypadku ich
niedokonania w określonym terminie komisja może odrzucić wniosek.
IV HARMONOGRAM I EDYCJI
• Termin składania wniosków - do 17.09.2021 r.
• Dostarczenie zgód od rodziców/opiekunów - do 30.09.2021 r.
• Działania w projekcie mogą odbywać się nie wcześniej niż 01.10.2021 r. i nie później niż
30.11.2021 r.
• Ogłoszenie listy dofinansowanych projektów -do 29.09.2021 r.
• Rozliczenie projektu -14 dni od daty zakończenia jego realizacji.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Każdej z grup projektowych przypisany zostanie opiekun projektu z ramienia Fundacji
MAPA.
2.Grupy dokonują zakupów w uzgodnieniu z opiekunem projektów i na zasadach określonych
przez opiekuna.
3.Każdy zakup musi być poświadczony dokumentem wystawionym na Fundację MAPA
(fakturą, notą księgową, rachunkiem). Zakupy dokonane bez odpowiedniego
udokumentowania nie będą mogły być finansowane z projektu. Sam paragon fiskalny nie jest
traktowany jako dokument księgowy i nie będzie honorowany.
4.Wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia i inne przedmioty niezużywalne są
własnością Fundacji MAPA.
5.Grupy realizujące projekt są zobowiązane do umieszczania informacji o dofinansowaniu
zgodnie z przekazanymi instrukcjami.
6. Fundacja MAPA zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania
konkursu z ważnych przyczyn.
7.Kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Fundacja MAPA.
8.Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

