
 

 
REGULAMIN KONKURSU NA DOTACJĘ DLA 

GRUP NIEFORMALNYCH W 2018 roku  
 
  

Założenia i cel konkursu 
 

Programu wspiera projekty, które inicjują rozwój postaw prospołecznych 

młodzieży i prowadzą do współpracy z mieszkańcami. Jest on prowadzony z 
myślą o grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 

społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej. 
 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: 
− zakładają współdziałanie młodzieży z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest 

osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, 
− wynikają z konkretnych potrzeb młodzieży, 

− mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i 
rozsądne koszty realizacji, 

− przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a 
jednocześnie będą służyć całej społeczności 

− będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, 

− będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, 
społeczne, ludzkie i finansowe. 

 

Kto może ubiegać się o dotacje? 
 

Program adresowany jest do: 

− grup nieformalnych, min. 3 osoby w wieku 14-30 lat 
W konkursie mogą wziąć udział grupy, których ponad  50%  członków mieszka  na 

terenie Gminy Goleniów.  
 

Sposób wyłaniania grantobiorców 

 
Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie dokona oceny formalnej w oparciu o 

następujące kryteria: 
 

1. projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny. 
2. projekt jest złożony przez grupę nieformalną, której członkowie podpiszą wniosek.  

3. w projekcie zaplanowano działania z udziałem  społeczności lokalnej. 
4. projekt wykorzystuje zasoby Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie. 

5. harmonogram projektu jest przewidziany do 14 grudnia 2018 roku.  



 

6. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie 

zawiera błędów rachunkowych). 
7. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 500 złotych. 

8. organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości 
wnioskowanej dotacji, w postaci rzeczowej lub pracy wolontariuszy (np. wartość 

projektu 500 zł, z tego 25 % wkład własny to 125 zł)  
9. projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej,  

10. z otrzymanej dotacji finansować nie można: 
− udzielania pożyczek, 

− celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego, 
− działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności  

− zakupu środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony, 

 
 

Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie ma prawo przyznać dofinansowanie w 
pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez grupę nieformalną. CAL będzie 

przedstawiać grupom nieformalnym do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania 
projektów. Działania finansowe (maksymalnie 500zł – wyłącznie w postaci rachunków, 

faktur, max 3) będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego pracownika CAL. 
Opiekunem projektu z CAL może być :  

1. Łukasz Wójcik     tel. 690 152 061 
2. Natalia Wirtek    tel. 502 121 517 

 

 

  

Składanie wniosków 

 

1. Wnioski (w 1 egzemplarzy) powinny być złożone osobiście do 

 Centrum Aktywności Lokalnej adres: Centrum Aktywności Lokalnej ul. Wojska 

Polskiego 28  w Goleniowie lub e-mailem l.wojcik@cal.goleniow.pl;  

2. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. 

3. Wnioski będą przyjmowane na bieżąco, do momentu wyczerpania środków 

finansowych 

4. Wnioskodawca o decyzji  będzie poinformowany telefonicznie w terminie 7 dni od 

złożenia wniosku. 

5. Decyzje o przyznaniu środków finansowych są nieodwołalne i ostateczne. 

 


