REGULAMIN WSPARCIA na rok 2019
Organizator:
Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin
tel. 95 755 93 71, fax. 95 755 93 73
czg12@kki.pl, edukacja@czg12.pl
NIP: 598-14-29-460
1.Wnioski o wsparcie mogą składać instytucje kultury zlokalizowane na terenie gmin
członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12, zwane dalej Beneficjentem.
2. Cele działań:
a) kształtowanie postaw i kultury ekologicznej społeczeństwa;
b) aktywna edukacja ekologiczna;
c) wspieranie lokalnych inicjatyw w celu ochrony środowiska i właściwej gospodarki
odpadami;
3. Zadania realizowane w ramach wsparcia:
a) warsztaty recyklingowe
b) konkursy
c) akcje/happeningi
4. Przedsięwzięcia muszą odnosić się do minimum jednego z poniższych tematów:
a) selektywna zbiórka odpadów;
b) zrównoważona gospodarka odpadami;
c) ochrona zasobów przyrodniczych;
d) odpowiedzialne zakupy/świadoma konsumpcja;
e) używanie ponowne opakowań;
f) odnawialne źródła energii;
g) zagospodarowanie bioodpadów;
5. Wsparcie mogą otrzymać projekty realizowane w 2019 r. i kończące się do 30 listopada
2019r. Możliwe jest zgłaszanie Projektów zainicjowanych w poprzednich latach, które nie
zostały zakończone, ale trwających nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r.
6. Pula środków finansowych przeznaczonych do wsparcia: 15 000,00 zł, tj. po 1000 zł brutto
na gminę.
7. Beneficjent może złożyć w ramach Wsparcia kilka wniosków, nie przekraczając
maksymalnej kwoty w wysokości 1000,00 zł brutto.
8. Wsparcie będzie można wykorzystać na zakup nagród rzeczowych (np. zakup książek,
koszy do segregacji odpadów), pokrycie kosztów osobowych (np. zatrudnienie osoby
prowadzącej warsztaty dla dzieci) lub zakup elementów trwałych (np. tablice edukacyjne).
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9. W ramach wsparcia Celowy Związek Gmin CZG-12 dokona zakupu na rzecz
realizowanego Projektu na podstawie przekazanej Faktury VAT wraz z załącznikiem
opisującym cel wydatku.
10. Podstawą wsparcia będzie zawarte pomiędzy Instytucją Kultury a Celowym Związkiem
Gmin CZG-12 Porozumienie.
11. Harmonogram:
- do 29 marca 2019r. – II nabór wniosków
- do 05 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie projektów realizowanych w ramach wsparcia
- do 30 kwietnia 2019r. – podpisanie Porozumień z Wnioskodawcami
12.Wnioski należy składać w oparciu o formularz. Wzór formularza dostępny jest w biurze
Organizatora oraz na stronie www.czg12.pl/Edukacja/Re.akcja. O przyjęciu wniosku
decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski złożone po terminie oraz
wnioski przesłane faxem.
13.Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
1. terminowość dostarczenia wniosku
2. nadesłanie wniosku na właściwym formularzu
3. zgodność planowanych działań z celami i tematami
4. efekty rzeczowe/medialne
5. partnerzy zaangażowani w projekt
6. uwzględnienie potrzeb lokalnych w realizowanym projekcie
14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazw podmiotów, którym zostanie
udzielone wsparcie.
15. Po zakończeniu projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z
zrealizowanego przedsięwzięcia zawierające opis i dokumentację działań oraz efektów
projektu: dokumentacja fotograficzna, egzemplarze wydawnictw (broszur, ulotek, plakatów
itp.) oraz wymienić osiągnięte efekty rzeczowe i medialne (artykuły prasowe, informacje
umieszczone w Internecie itp.)
16. Osoba do kontaktu: P. Katarzyna Radej, dział edukacji ekologicznej Celowego Związku
Gmin CZG-12, tel. 95 755 93 71, edukacja@czg12.pl
17. Wszelkie informacje o dotacjach dostępne są w biurze organizatora oraz na stronie
internetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 (www.czg12.pl). Informacje szczegółowe
udzielane są także telefonicznie, listownie oraz pocztą elektroniczną.
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