
 
 

REGULAMIN 
 

I. IDEA FUNDUSZU 

 

Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” to przedsięwzięcie Fundacji Przestrzeń Lokalna realizowane we 

współpracy z lokalnymi samorządami.   

Misją Funduszu jest aktywizowanie społeczności lokalnych do samoorganizowania się na rzecz zaspokojenia 

swoich potrzeb.  

Wizją Funduszu jest wysoka jakość życia lokalnych społeczności, realizująca się poprzez dobrze 

zagospodarowane miejsca ważne dla życia społecznego. Miejsca ważne dla życia społecznego to miejsca 

spotkań, tożsamości, turystyczne, aktywizujące i wszystkie te, która społeczność uzna za istotne. 

Ideą Funduszu jest zidentyfikowanie takich miejsc, a następnie ożywienie ich przez mieszkańców. Dzięki 

aktywności mieszkańców dążymy do utrwalenia więzi, tożsamości, zaufania, współpracy a także poczucia 

wpływu mieszkańców.   

II. CELE FUNDUSZU 

 

Celem Funduszu jest aktywizowanie mieszkańców do samoorganizowania się na rzecz zagospodarowania 

bądź tworzenia miejsc ważnych dla życia społecznego.  

Cel Funduszu będzie realizowany za pomocą: 

 Prowadzenia diagnozy w środowisku lokalnym, 

 Realizacji Inicjatyw przez mieszkańców, 

 Partnerstwa pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych, samorządami i lokalnym biznesem. 

Diagnoza lokalna – to spojrzenie oczami mieszkańców na miejsce w którym mieszkają. Diagnoza będzie 

prowadzona za pomocą spaceru badawczego.  

Realizacja inicjatyw – to przedsięwzięcia zaplanowane i zrealizowane przez mieszkańców na rzecz ożywienia 

miejsc ważnych z perspektywy lokalnej.  

Partnerstwo międzysektorowe – to przestrzeń na wymianę doświadczeń i tworzenia wspólnych dobrych 

praktyk, które dzięki sile energii wpływają na podniesienie jakości życia. 
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III. ZASADY FL „TWOJA PRZESTRZEŃ” 

 

1. PODMIOTY MOGĄCE REALIZOWAĆ INICJATYWY W RAMACH FUNDUSZU 

 

a) Program adresowany jest do: 

 

 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chmielnik, zarejestrowanych (w formie 

stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów; 

 

 grup nieformalnych z terenu gminy Chmielnik, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako 

tzw. Grupa Inicjatywna. Grupa Inicjatywna to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania 

projektów w ramach FL „Twoja Przestrzeń”. W pierwszej kolejności zachęcamy Grupy 

INICJATYWNE do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową i złożenie wniosku za 

pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Jedna organizacja może użyczyć osobowości 

prawnej więcej niż jednej Grupie INICJATYWNEJ. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie 

ma żadnej organizacji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie 

zwrócić się do Fundacji Przestrzeń Lokalna z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku 

jako grupa nieformalna.  Fundacja Przestrzeń Lokalna może wprowadzić limit projektów 

realizowanych w formule grup nieformalnych. 

b) Udziału w konkursie nie mogą brać: 

 wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji, 

 organizacje/instytucje niewymienione powyżej. 

2. CZAS REALIZACJI  

Projekty będą realizowane  w stałym terminie od 01.06.2019r. do 15.12.2019r. 

3. MIEJSCE REALIZACJI 

Docelowym miejscem realizacji projektów jest teren Gminy Chmielnik. Dopuszcza się wyjazdy w celu 

poznania dobrych praktyk stosowanych na terenie innych gmin. 

4. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ INICJATYWY 

Wnioskodawca może ubiegać się o kwotę dotacji o wielkości minimalnie tysiąc złotych, maksymalnie 

trzy tysiące złotych. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie 20% wartości dotacji. 

Wkład własny może być wniesiony w formie rzeczowej lub/i osobowej lub/i finansowej. 
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IV. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

 

1. CO JEST OCENIANE WE WNIOSKACH 

We wnioskach szczególną uwagę zwrócimy na: 

 Umiejętności grup do samoorganizowania się na rzecz zaspokojenia swoich potrzeb.  

 Umiejętność grup do identyfikacji i zagospodarowanie miejsc ważnych dla życia społecznego. 

 Umiejętność grup do nawiązywania współpracy w ramach swojej społeczności. 

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Termin składania wniosków: 14 maja 2019r. do godz. 16:00. 

Wnioski należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza wniosku na adres 

fltp@przestrzenlokalna.org.pl 

Uwaga! W tytule wiadomości należy wpisać tytuł inicjatywy, w treści nazwę organizacji pozarządowej 

lub/i Grupy Inicjatywnej. 

Wszelkich informacji o Funduszu udzielają przedstawiciele Fundacji Przestrzeń Lokalna. 

 Edyta Salnikow – Animatorka, tel. 667 048 313, e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl 

 Monika Kozdraś – Grzesik – Liderka, tel. 695 614 195, e-mail: m.grzesik@przestrzenlokalna.org.pl 

3. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

Wyboru najlepszych wniosków dokona Komisja Konkursowa. Skład KK będą stanowić lokalni aktywiści               

i twórcy życia społecznego. KK dokona oceny w trybie w dwóch etapach: I etap – zaocznie, każdy               

z ekspertów dokona oceny każdego wniosku, II etap – podczas spotkania i wspólnej dyskusji nad 

jakością i przydatnością wniosków z perspektywy potrzeb życia społecznego. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 24 maja 2019r. na stronie internetowej fundacji: 

http://www.przestrzenlokalna.org.pl/. Decyzja  KK  w  zakresie  przyznania  lub  odmowy przyznania 

dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie teren Gminy Chmielnik.  
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