Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych

REGULAMIN
I. Regulamin określa zasady udzielania grantów, przyznawanych Mrągowskie Forum
Młodzieży oraz Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE” (zwanymi dalej Operatorem)
w ramach posiadanych przez Fundację środków finansowych pochodzących:
1. ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2. ze środków Gminy Miasta Mrągowo,
3. ze środków własnych.
II. Operator udziela granty na realizację inicjatyw młodzieżowych, zwanych dalej
inicjatywami, skierowanych do społeczności związanej z miastem Mrągowo. Przez
inicjatywę młodzieżową rozumie się określone w czasie działanie, przygotowane
i zrealizowane przez grupę młodzieży, w celu wywołania zmiany społecznej u
odbiorców, do których jest kierowane, z zachowaniem cech dobra publicznego.
III. Inicjatywy mogą być realizowane od 15 lipca do 30 listopada 2019r.
w dowolnych obszarach tematycznych, z zachowaniem następujących zasad:
1. nie mogą mieć charakteru politycznego ani komercyjnego, tj. wymagać
uiszczenia opłat od odbiorców inicjatywy,
2. nie mogą dyskryminować pod względem płci, wieku, pochodzenia, wyznania,
światopoglądu lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osobiste,
3. powinny być w całości inicjowane, zaplanowane i zrealizowane przez
młodzież, zgodnie z przyjęta kategorią wiekową, o której mowa poniżej.
IV. Pula środków finansowych przeznaczona na realizację inicjatyw wynosi 14 000zł.
Maksymalna wysokość grantu przyznawanego na realizację jednej inicjatywy w
momencie składania wniosku o dofinansowanie to 1400zł. Zakłada się
dofinansowanie minimum 10 inicjatyw. Decyzją Operatora możliwe jest przyznanie
większych środków na realizację poszczególnych inicjatyw, jeśli suma kosztów
wszystkich inicjatyw przyjętych do dofinansowania nie przekroczy 14 000zł.
V. Warunki ubiegania się o grant:
1. O grant może ubiegać się tzw. grupa inicjatywna, w skład której wchodzą
minimum 4 osoby w wieku 15-25 lat, mieszkające i/lub uczące się i/lub
pracujące na terenie Gminy Miasta Mrągowo. Grupa inicjatywna może liczyć
więcej osób, jednak to jej podstawowy skład (4-osobowy) jest odpowiedzialny
za spełnienie warunków ubiegania się o grant, a następnie za złożenie
wniosku o dofinansowanie i realizację inicjatywy. Jeden z członków grupy
inicjatywnej pełni rolę lidera i jest osobą wyznaczoną do kontaktów
z Operatorem w sprawie grantu.
2. Jest możliwe złożenie wniosku przez grupę o mniej licznym składzie lub przed
samego lidera. W takim przypadku wniosek jest rozpatrywany warunkowo,
a realizacja inicjatywy może zostać zaakceptowana po skompletowaniu
pełnego składu zespołu.
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3. Warunkiem ubiegania się o grant przez daną grupę inicjatywną jest odbycie
przez terminem złożenia wniosku o dofinansowanie minimum jednego
spotkania z mentorem Funduszu z ramienia Operatora. Udział w spotkaniu
bierze pełny skład grupy inicjatywnej. Jeśli grupa jest liczniejsza niż 4 osoby,
pozostali członkowie mogą wziąć udział w spotkaniu według własnego
uznania. Terminy i godziny spotkań są ustalane w porozumieniu z grupami
inicjatywnymi po skontaktowaniu się z Operatorem drogą telefoniczną, za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu społecznościowego Facebook.
4. Podstawą ubiegania się o grant jest złożenie prawidłowo wypełnionego
wniosku o dofinansowanie (zwanego dalej Wnioskiem), dostępnego do:
a) na stronie internetowej www.mymragowo.pl
b) w wersji papierowej w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej, ul.
Kopernika 2c, lub wersji elektronicznej, po uprzednim kontakcie z
Operatorem poprzez Facebook: MFM – Mrągowskie Forum Młodzieży.
5. Jedna grupa inicjatywna może złożyć tylko jeden wniosek.
6. Jedna osoba może należeć do kilku grup inicjatywnych, jednak tylko w jednej
z nich może wystąpić w podstawowym (4-osobowym) składzie. Oznacza to, że
w przypadku jeśli osoba należy do dwóch lub więcej grup inicjatywnych, może
podpisać się tylko pod jednym wnioskiem. W przypadku złożenia wniosków
przez dwie grupy inicjatywne o powtarzającym się minimalnym 4-osobowym
oba wnioski zostaną odrzucone.
7. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej do dnia 1 do 30 czerwca 2019r.
do godziny 18:00 bezpośrednio u Operatora w Mrągowskim Centrum
Aktywności Lokalnej, ul. Kopernika 2c.
8. Złożony wniosek nie podlega zwrotowi.
VI. Ocena wniosków
1. Wnioski są oceniane przez 5-osobową Komisję Grantową, w której skład wejdą
przedstawiciele Operatora oraz partnerskich instytucji i organizacji
pozarządowych z Mrągowa. Komisja może wezwać grupy inicjatywne do
uzupełnienia i/lub poprawy wniosków, złożenia dodatkowych wyjaśnień,
a także przyznać mniejszą lub większą kwotę dofinansowania.
2. Kryteria oceny wniosków:
a) poprawność formalna: liczebność grupy inicjatywnej, wiek, miejsce
zamieszkania/ nauki/pracy, nie powtarzanie się podstawowego składu
w innych wnioskach
(ocena zerojedynkowa);
b) wartość merytoryczna: opis problemu, określenie celu i odbiorców, opis
rezultatów, plan działań, partnerzy i budżet
(ocena punktowa, od 0 do 5 punktów za każdą z powyższych części
wniosku).
3. Każdy członek Komisji Grantowej przyznaje punktację wg wyżej określonych
kryteriów merytorycznych. Punkty są następnie sumowane i uśredniane. Jeden
wniosek może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
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4. W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż 10, nie przekraczających
łącznie budżetowo 150% podstawowej puli środków na granty, Komisja
Grantowa podejmuje negocjacje z wszystkimi grupami inicjatywnymi celem
próby ustalenia budżetów pozwalających na dofinansowanie wszystkich
inicjatyw. W przypadku jeśli liczba wniosków przekracza 10, a suma
budżetowa wszystkich złożonych inicjatyw jest wyższa niż 150% podstawowej
puli środków o przyznaniu bądź nie przyznaniu dofinansowania decyduje
ranking punktacji.
VII. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników oceny, tj. lista wniosków wraz z punktacją oraz informacją
o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania nastąpi w terminie 10 dni od
dnia zakończenia naboru wniosków, nie później niż 10 lipca 2019r.
2. Wyniki zostaną ogłoszone:
a) Facebook „MFM – Mrągowskie Forum Młodzieży”
b) na stronie internetowej: www.mymragowo.pl,
c) w wiadomości mailowej i telefonicznej do liderów grup inicjatywnych.
VIII. Realizacja inicjatyw
1. Grupy inicjatywne realizują swoje inicjatywy samodzielnie, przy wsparciu
opiekuna inicjatywy z ramienia Operatora, z którym spotykają się na
cyklicznych spotkaniach zespołowych, ustalanych według potrzeb pod
względem terminów, miejsca i częstotliwości.
2. Grupy inicjatywne dysponują przyznanymi środkami finansowymi w ścisłej
współpracy z Operatorem, wydatkując je osobiście wyłącznie w przypadku
konieczności transakcji gotówkowych.
3. W trakcie lub po zrealizowaniu inicjatywy, nie później niż do 10 grudnia
2019 każda grupa inicjatywna jest proszona o zaprezentowanie swojej
inicjatywy w formie medialnej i/lub bezpośredniej podczas wydarzeń
związanych z promocją inicjatyw.
4. Po realizacji inicjatywy grupy inicjatywne składają do Operatora pisemną
relację końcową według wzoru przekazanego przez opiekunów.
IX. Postanowienia końcowe
1. Składając wniosek każdy członek grupy inicjatywnej potwierdza, że wyraża
zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. W sytuacjach wyjątkowych Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mymragowo.pl
oraz www.alefundacja.pl .
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