REGULAMIN – nabór jesienny
GDAŃSKIEGO FUNDUSZU MŁODZIEŻOWEGO
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE
Operatorem Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego jest Stowarzyszenie Morena, a niniejsza edycja
w wys. 12.000,00 PLN finansowana przez Miasto Gdańsk. Celem jest wsparcie młodzieży w realizacji
pomysłów na rzecz lokalnej społeczności. Tę edycję konkursu kierujemy do gdańskich organizacji
pozarządowych. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu złożenia wniosków,
rozstrzygnięcia konkursu.
II. WARUNKI FORMALNE:
1. Wniosek o dotację składa grupa inicjatywna organizacji pozarządowej z siedzibą Gdańsku. Składać się musi z
4 członków, plus pełnoletni lider na czele. W każdym wniosku musi być wpisany opiekun prawny, który w
imieniu otrzyma środki w przypadku wygrania konkursu i będzie odpowiadał przed Operatorem za rozliczenie.
2. Termin składania wniosków to: 28 września 2016 r. poprzez formularz online: www.gfm.morena.org.pl.
Złożenie wniosku NIE jest równoznaczne z przyznaniem środków.
3. Dotacje przeznaczone będą na projekty, które spełniają łącznie wszystkie warunki:
- ukierunkowane są na lokalną społeczność (liczy się liczba uczestników – odbiorców projektu),
- w całości są przygotowane i zakładają realizowanie projektu przez młodzież,
- nie są działalnością o charakterze politycznym,
- formularz wniosku ma wypełnione wszystkie pola,
- planowane działania odbywają się wyłącznie między 1 października, a 31 grudnia 2016 r.
4. Jedna osoba może być wpisana maksymalnie w jednym wniosku o dotację.
5. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z deklaracją:
- rozliczenia projektu pod względem merytorycznym i finansowym do 20 grudnia 2016 r.
- zgody na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku zg. z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie
Morena ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk i Urząd Miasta Gdańska,
- akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie wniosków i materiałów
związanych z realizacją projektu, w celu promocji GFM i działań Stowarzyszenia Morena.
6. Maksymalna wysokość dotacji to 500,00 PLN. Z dotacji można pokryć wszelkie wydatki
bezpośrednio związane z realizacją działania z wyjątkiem kosztów wynagrodzeń, organizacji
szkoleń i warsztatów. Wszelkie działania muszą opierać się na wolontariacie.
III. OCENA I DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyboru projektów do dofinansowania dokona Komisja składająca się m.in. z losowo wybranych
uczniów gdańskich szkół i przedstawicieli organizacji pozarządowych - partnerów merytorycznych GFM.
2. Wyniki opublikujemy do 30 września br. na: www.gfm.morena.org.pl. Zwycięzcy zostaną o tym
fakcie poinformowani telefonicznie lub/i mailowo.
3. Grupy, które znalazły się na liście zwycięzców są zobowiązane do udziału
- w warsztatach dot. spraw formalnych i merytorycznych,
- na realizację projektów podpiszemy umowy z przedstawicielami organizacji
(jako osobami fizycznymi).
4. Operator zastrzega, iż w przypadku niemożliwości wzięcia udziału w w/w wydarzeniu projekt grupy
zostanie skreślony z listy dofinansowanych, a jego miejsce zajmuje projekt z listy rezerwowej.
5. Środki na realizację projektów będą przekazane na wskazane konta prywatne nauczycieli.
6. Rozliczenie dotacji następuje:
- do 20.12.2016 do 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Morena (nie można wysyłać rozliczenia pocztą),
- na podstawie dowodów księgowych (faktur i rachunków); paragon nie jest dowodem księgowym.
7. W przypadku nieterminowego rozliczenia o tym fakcie zostanie powiadomiona dyrekcja szkoły, gdyż przez
dwie kolejne edycje GFM uczniowie tej szkoły nie będą mogli brać udziału w konkursach GFM.

