REGULAMIN KONKURSU „Aktywna Oława”
I. Założenia i cel Konkursu
„Aktywna Oława” to konkurs, w ramach którego grupy nieformalne oraz organizacje
pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i
inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności Oławy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym lub społecznym, oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację w kwocie od
200,00 do 1.000,00 zł. Łączna kwota dofinansowań od 1 sierpnia do 30 grudnia 2019 wyniesie
7,650,00 złotych. Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu
dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług. Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów
wynagrodzeń związanych z pracą grup nieformalnych.
II. Kto może wziąć udział w Konkursie?
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Oławy, tworzących grupę nieformalną, składającą się
z:
- minimum 3 osób w wieku 14 - 18 lat (dla projektów przeznaczonych dla młodzieży) – wnioski
o wartości do 500,00 złotych
- minimum 3 osób w wieku powyżej 18 lat (dla pozostałych projektów) – wnioski o wartości do
1 000,00 złotych
Konkurs „Aktywna Oława” w 2019 roku skierowana jest w szczególności do:
- grup młodzieży
- seniorów i grup łączących pokolenia
- oławskich organizacji pozarządowych
- aktywnych oławian, chcących działać na rzecz lokalnej społeczności
III. Procedura
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie
www.ocrs.pl i przesłać go na adres kontakt@ocrs.pl lub dostarczyć osobiście do biura
Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przy ul. 3 Maja 18 i/u (siedziba OCRS) we wtorki i
czwartki w terminie od 1 sierpnia do 10 grudnia 2019 roku od 16:00 do 18:30.

Wnioski oceniane będą sukcesywnie wraz z ich wpływem i do wyczerpania limitu środków.
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Wyniki oceny oraz terminy posiedzeń Kapituły
Konkursowej będą publikowane na stronie www.ocrs.pl. W skład Kapituły Konkursowej wejdzie
do 3 do 6 osób. Przewodniczącym Kapituły Konkursowej jest prezes fundacji CET Platform.
Przewodniczący powołuje Kapitułę Konkursową, która gwarantuje realizację procedury wyboru
projektów tak, aby była transparentna, zapewniała jawność i uczciwą konkurencję oraz
uwzględniała przede wszystkim wkład pracy społecznej członków grupy nieformalnej i celowość
z punktu widzenia społeczności lokalnej.
Kapituła wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną we wniosku potrzebę;
2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu
harmonogram działań oraz wymierne rezultaty;
3. zakładają atrakcyjne działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych
działaniach;
4. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji
projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy, a także sami realizatorzy;
5. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
Kapituła ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie.
W przypadku pozytywnej oceny Kapituły Konkursowej, wnioskodawcy będą zapraszani do
podpisania umowy z fundacją CET Platform (operatorem OCRS) dotyczącego zakresu
obowiązków obu stron w ramach Konkursu.
Każda z grup nieformalnych zobowiązana jest, poza sporządzeniem sprawozdania z realizacji
projektu, do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej z prowadzonych działań.
Przy promocji swojego projektu grupa zobowiązana jest również do używania hashtagów
#OlawskieCRS oraz #AktywnaOlawa.
Łączna pula przeznaczona na wsparcie projektów w okresie do 30.12.2019 roku wynosi
7.650,00zł.

IV. Dodatkowe informacje
e-mail: kontakt@ocrs.pl
V. Załączniki do Regulaminu Konkursu Grantowego
Załącznikami do regulaminu są:
- wzór formularza wniosku
- wzór kontraktu
- wzór sprawozdania z realizacji projektu
Wzory powyższych dokumentów dostępne są na stronie www.ocrs.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Oława - www.um.olawa.pl

