Regulamin Konkursu „25 tysięcy na 25 lat Stowarzyszenia ESWIP”
w zakresie realizacji inicjatyw sąsiedzkich.
Stowarzyszenie ESWIP ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie i przeprowadzenie inicjatyw sąsiedzkich przez mieszkańców Elbląga i subregionu elbląskiego.

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności społecznej poprzez wsparcie grup
mieszkańców (minimum 3 osobowych), które przedstawią najbardziej wartościowe
pomysły na realizację inicjatyw sąsiedzkich włączających mieszkańców, do
działań wspierających wspólnoty sąsiedzkie oraz indywidualnych mieszkańców w
zakresie przeciwdziałania społecznym skutkom pandemii COVID-19.
II. Terminy
Termin składania wniosków: od 04.01.2021 do 30.09.2021
Terminy weryfikacji wniosków:
 29.01.2021
 31.03.2021
 31.05.2021
 31.07.2021
 30.09.2021
Termin ogłoszenia wyników: każdorazowo do 30 dni od terminu weryfikacji
Czas na wykonanie zadania: do 60 dni od podpisania umowy o przyznanie grantu
III.
Sposób składania wniosków
Wnioski należy pobrać ze strony www.eswip.pl (zakładka: Fundusz Grantowy).
Wypełniony wniosek wraz z podpisami grupy sąsiedzkiej należy dostarczyć
(mailowo, osobiście bądź listownie) w czasie odpowiadającym poszczególnym
terminom weryfikacji wniosków do siedziby Stowarzyszenia ESWIP – Elbląg, ul.
Związku Jaszczurczego 17, a.placzynski@eswip.pl.
IV.
Rozpatrywanie wniosków
Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Grantowa, złożona z członków
Stowarzyszenia ESWIP oraz darczyńców.
W przypadku wykorzystania całej dostępnej puli środków przed zakończeniem
terminu składania wniosków – Stowarzyszenie ESWIP poinformuje o tym za
pośrednictwem strony internetowej www.eswip.pl oraz zakończy przyjmowanie
wniosków w konkursie.

V. Kryteria oceny
1. Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy.
2. Celowość inicjatywy sąsiedzkiej z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej.
3. Wpływ inicjatywy na niwelowanie negatywnych społecznych skutków
pandemii.
4. Liczba uczestników inicjatywy lokalnej – mieszkańców osiedla, bloku,
dzielnicy.
5. Wkład własny grupy inicjatywnej: rzeczowy (np. narzędzia niezbędne do
realizacji zadania, wykorzystanie sali np. klubu osiedlowego, itp.) i/lub
osobowy (liczba osób, które zaangażowane będą w działania, jakiego rodzaju
pracę będą wykonywać).
VI. Dofinansowanie inicjatywy
Pomysły/inicjatywy wyłonionych grup zostaną wsparte poprzez zakup
materiałów/usług niezbędnych do realizacji zadania – w kwocie do 1000 zł na
jedną inicjatywę.
Na podstawie przedstawionej we wniosku kalkulacji koszty zostaną zrefundowane.
Dopuszcza się także wcześniejsze przekazanie środków na realizację działań
związanych z realizowaną inicjatywą.

VII. Pytania
Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela
m.jachimowicz@eswip.pl, tel. 573 444 460.
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