
 

Regulamin konkursu pn.  

KTO? NGO! Pozarządowy Szczecin 

 

[organizator] Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 

Szczecin, za pośrednictwem Fundacji Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie wraz z realizatorami zadania 

publicznego „Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 5 do 11 czerwca 2017 roku w ramach 

organizacji XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XVI edycji Spotkania Organizacji 

Pozarządowych <POD PLATANAMI>”.  

[cel] Celem konkursu pn. „KTO? NGO! Pozarządowy Szczecin” jest wspieranie działań organizacji 

pozarządowych w zakresie organizacji wydarzeń dla mieszkańców Szczecina, które będą pokazywać 

działalność organizacji pozarządowych jako organizacji funkcjonujących w społeczności lokalnej i 

prowadzących na jej rzecz działań, wzmacniając tych samym oddziaływanie organizacji na najbliższe 

otoczenie.  

[sposób realizacji] Wsparcie inicjatyw, o których mowa w pkt. 1, odbędzie się poprzez ich finansowanie 

ze środków Fundacji Sektor 3, będących w jej dyspozycji, w ramach realizacji umowy na realizację 

zadania publicznego nr BOP-S.3037.16.2017.JG, CRU 17/0000743.  

[wysokość środków finansowych] Na realizację wszystkich działań przeznacza się kwotę nie większą niż 

3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z których zostaną sfinansowane nie mniej niż 3 działania  

o maksymalnym budżecie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każde. Zakłada się możliwość 

finansowania większej ilości działań w ramach kwoty przeznaczonej na realizację wszystkich działań.  

[czas i miejsce realizacji] Działania przewidziane do finansowania w ramach konkursu, mogą być 

realizowane w okresie od 12 – 17 czerwca 2017 roku, w trakcie trwania Tygodnia Inicjatyw 

Pozarządowych, na terenie Miasta Szczecin.  

[organizacje uprawnione] Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 

r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i które posiadają swoją siedzibę na terenie Miasta Szczecin. 

Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej i siedziby na terenie Miasta Szczecin mogą 

złożyć wniosek o dofinansowanie, pod warunkiem wykazania działań na rzecz mieszkańców 

Szczecina.   

[typy działań] Każda organizacja uprawniona może starać się o finansowanie działań w dowolnym 

zakresie swojej działalności statutowej - z wyłączeniem działań o charakterze religijnym lub politycznym. 

Największą szansę na uzyskanie wsparcia finansowego uzyskają działania:  

 organizowane w przestrzeni miasta Szczecin, które będą skierowane do szerokiego grona 

odbiorców, tj. mieszkańców Szczecina;  

 łączące w sobie elementy promocji działalności szczecińskich organizacji pozarządowych w 

kontekście spotkania POD PLATANAMI; 

 prowadzone aktywnie i animacyjnie wobec odbiorców;  

 o największym zasięgu promocyjnym skierowanym do mieszkańców Szczecina (wysoki poziom 

oddziaływania informacyjno- promocyjnego). 



 

[otrzymanie wsparcia] Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na realizację działania jest złożenie 

wniosku na realizację działania, które odbędzie się na terenie Miasta Szczecin i pozytywne rozpatrzenie 

go przez Organizatora.  

[terminy i tryb naboru] Organizacje uprawnione mogą złożyć dowolną ilość wniosków na realizację 

działania, zgodnie z maksymalnym limitem kosztów na realizację jednej inicjatywy. Wnioski można 

składać w okresie od 7.04.2017 do 5.05.2017 roku. Wnioski można składać w formie elektronicznej 

przesyłając na adres biuro@sektor3.szczecin.pl lub papierowej w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63, Szczecin.  

[ocena wniosków] Każdy ze złożonych wniosków podlega ocenie. Ocena prowadzona jest przez 

Organizatora za pomocą powołanej Komisji. Ocena dotyczy złożenia wniosku przez organizację 

uprawnioną i spełniającą warunki udziału w konkursie. W procesie oceny organizacje mogą być 

zaproszone na spotkanie (indywidualne lub grupowe) oraz mogą być proszone o wprowadzenie zmian 

lub uzupełnień do wniosku i budżetu. Przy ocenie wniosków brane będzie pod uwagę w szczególności: 

przewidywane efekty, oferta zaangażowania odbiorców w prowadzone działania, zasięg promocyjno- 

informacyjny. Ocenione wnioski zostaną ułożone w punktacji malejącej a sfinansowane zostaną wnioski 

z największą ilością punktów, do wyczerpania środków finansowych.   

[udzielenie wsparcia finansowego] Udzielenie wsparcia finansowego polega na zakupie przez 

Organizatora niezbędnych do realizacji działania materiałów i środków dla wykonania działania. 

Organizacja uprawniona nie otrzymuje środków finansowych bezpośrednio. Udzielenie wsparcia 

finansowego odbywa się na podstawie dwustronnej umowy między organizacją uprawnioną  

a Organizatorem.  

[zobowiązania organizacji uprawnionej] W przypadku udzielania wsparcia finansowego, organizacja 

uprawniona zobowiązana jest do: współpracy z Organizatorem w celu organizacji działania na każdym 

jego etapie, wykorzystywania środków finansowych w porozumieniu z Organizatorem, szerokiej 

działalności informacyjno- promocyjnej dot. finansowania działania ze środków Organizatora, według 

otrzymanych instrukcji. Organizacja uprawniona w czasie udzielenia jej wsparcia finansowego nie może 

starać się o środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Szczecin na to samo zadanie.  
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