Regulamin Młodzieżowego Programu Grantowego Aktywator
1. O dotacje mogą ubiegad się organizacje młodzieżowe oraz nieformalne grupy
młodzieżowe, których członkami i członkiniami realizującymi projekt są przynajmniej 4 osoby
w wieku 15-30 lat, mieszkające i działające na terenie Miasta i Gminy Tczew.
2. Nieformalne grupy młodzieżowe mogą ubiegad się o dotację na dwa sposoby:
 Grupa nieformalna może nawiązad współpracę z instytucją lub organizacją posiadającą
osobowośd prawną (np. organizacja pozarządowa, dom kultury, biblioteka, szkoła),
która obejmie patronat nad projektem grupy i w imieniu grupy będzie mogła podpisad
umowę dotacji, oraz udostępnid jej konto bankowe. Opiekunem prawnym grupy
młodzieżowej nie może zostad osoba indywidualna, ani firma.
 Jeżeli grupa nieformalna nie będzie w stanie znaleźd osobowości prawnej wtedy może
złożyd wniosek bezpośrednio do Fundacji i to ona przyjmuje na siebie rolę osobowości
prawnej – ze względu na pilotażowy charakter tego sposobu realizowania projektów,
do udziału w tej ścieżce zostaną wybrane maksymalnie 1-3 projekty, spośród
wszystkich wybranych przez komisję do dofinansowania.
3. Dotacje będą przyznane na projekty zaplanowanie i realizowane przez młodzież. Projekty
mają za zadanie rozwijad zainteresowania i aktywnośd młodzieży z zakresu edukacji, nauki,
kultury, oświaty, sztuki, aktywności społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, ekologii i obywatelskości. Szczególnie premiowane będą projekty
wykorzystujące nowoczesne technologie.
4. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wynosi 1500 zł. Jedna grupa może otrzymad
dotację na realizację jednego projektu.
5. Grupa musi zaangażowad do swojego projektu wkład własny niefinansowy w wysokości
20 % kwoty, o którą wnioskuje tzn. w wypadku wnioskowania o 1500 zł grupa musi
zaangażowad wkład własny niefinansowy w wysokości min. 300 zł.
6. Wkładem własnym niefinansowym może byd wszystko, co angażujecie do swojego
projektu bez użycia pieniędzy, czyli Wasza praca, bezpłatnie użyczane pomieszczenia,
bezpłatnie pożyczony sprzęt, lub przekazane produkty, na przykład:
W ramach projektu jest organizowany pokaz taoca w domu kultury. W wyniku rozmów dom
kultury bezpłatnie użycza sali. Normalnie koszt użyczenia wyniósłby 200 zł za dzieo. Ze

względu na to, ze ta sala jest użyczona bezpłatnie jest to wkład własny niefinansowy danej
grupy w wysokości 200 zł. Oprócz tego wkładem własnym niefinansowym może byd Wasza
praca wolontarystyczna, jako pomoc w organizacji pokazu taoca.
7. Wypełniony wniosek należy złożyd w 1 egzemplarzu osobiście, pocztą tradycyjną lub
pocztą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2012 do godziny 15:00 (decyduje data i godzina
wpłynięcia do Fundacji). W razie składania wniosku w wersji papierowej, konieczne jest
dołączenie wniosku w wersji elektronicznej (cd, dvd lub przesłany pocztą elektroniczną).
Wypełnione wnioski prosimy kierowad na adres:
Fundacja Pokolenia
ul. Kołłątaja 9
(nr pok. 4, wejście od parkingu)
83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46
fax. 58 352 45 52
mail. aktywator@fundacjapokolenia.pl

Osoba kontaktowa w sprawie Młodzieżowego Programu Grantowego: Bartosz Rief.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2012. Wyniki zostaną opublikowane
na stronie internetowej www.fundacjapokolenia.pl.
9. Projekty mogą byd realizowane w terminie od 20 lutego 2012 do 15 lipca 2012.
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