
   
 

Regulamin Konkursu „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne” jest Stowarzyszenie EZG z siedzibą 

przy ul. Długiej 15, 95-100 Zgierz.  

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany” 

dofinansowanego z Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

(tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. 

 

 

II. Cel Konkursu i zasady składania wniosków. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie 10 inicjatyw zgierskiej młodzieży na rzecz lokalnej 

społeczności, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania ważnego dla młodzieży miejsca lub 

tematu w Zgierzu. 

4. Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Miasta Zgierza i powinny mieć charakter 

oddolnych działań realizowanych na rzecz zgierskiej młodzieży, wpisujących się w cele i obszary 

działalności Stowarzyszenia EZG: 

• organizacja inicjatyw artystycznych i kulturalnych, 

• promocja Zgierza i jego historycznego dziedzictwa, 

• rozwój edukacji, wsparcie samorządów uczniowskich i wolontariatu,  

• wsparcie rozwoju zawodowego, 

• przeciwdziałanie dyskryminacji, 

• kształtowanie postaw proekologicznych, 

• promocja zdrowego stylu życia i sportu, 

• usprawnienie transportu zbiorowego, 

• kształtowanie postaw obywatelskich, 

• inicjowanie współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, 

• poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i patologiom, 

• integracja międzypokoleniowa z seniorami. 

5. W ramach Konkursu można realizować np. wydarzenia i akcje w przestrzeni miejskiej i osiedlowej, 

koncerty, spektakle, wystawy, szkolenia, warsztaty, debaty i konferencje, zbiórki i akcje 

charytatywne, konkursy i turnieje, ankiety i badania społeczne, kampanie w mediach lokalnych  

i społecznościowych, akcje ulotkowe, filmy i audycje, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz 

inne formy działań przyczyniające się do osiągania celów inicjatyw. 

6. Wnioski w Konkursie mogą zgłaszać grupy inicjatywne złożone z 6 osób w wieku 14-18 lat, 

zamieszkałych lub uczących się w szkole na terenie Miasta Zgierza. Zgodę na udział w Konkursie  

i realizację inicjatyw muszą wyrazić rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich członków grupy. 

7. Każda osoba może być członkiem tylko jednej grupy inicjatywnej. Każda grupa może złożyć tylko 

jeden wniosek.  



   
 

8. Wartość jednej inicjatywy nie może przekroczyć 1 000 zł. Pula środków przeznaczonych na 

Konkurs wynosi 10 000 zł. 

9. Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz wysłać  

w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres mail stowarzyszenie@ezg.info.pl 

w terminie od 11 sierpnia 2021 r. do 12 września 2021 r., godz. 23.59, w tytule: Młodzieżowe 

Inicjatywy Lokalne. Do formularza należy załączyć skany/zdjęcia podpisanych oświadczeń 

członków grupy i/lub rodziców bądź opiekunów prawnych. 

 

 

III. Wyłonienie inicjatyw. 

10. Oceny inicjatyw pod kątem zgodności z celami Konkursu oraz realnością ich wykonania dokona 

Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i złożona z 3 przedstawicieli instytucji 

publicznych i/lub organizacji pozarządowych. Komisja przekaże także uwagi dla grup inicjatywnych 

dotyczące elementów inicjatywy, w szczególności budżetu. 

11. Komisja może zdecydować o niedopuszczeniu do kolejnego etapu inicjatywy, która jest niezgodna  

z celem i zasadami Konkursu lub nie jest możliwa do zrealizowania bez dokonania znaczących 

zmian we wniosku. 

12. Wyboru inicjatyw do realizacji spośród swoich pomysłów dokonają wszystkie grupy inicjatywne na 

spotkaniu w dniu 15 września, godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia EZG (ul. Długa 15).  

Ze względów logistycznych udział w spotkaniu mogą wziąć maksymalnie 2 osoby z każdej grupy,  

a obecność reprezentanta grupy na spotkaniu będzie warunkiem wyłonienia inicjatywy do realizacji. 

Sposób wyboru inicjatyw zależy od reprezentantów grup tak, aby liczba realizowanych inicjatyw 

wyniosła maksymalnie 10 – dopuszcza się głosowanie lub łączenie kilku inicjatyw w jedną przy 

zachowaniu limitu kwotowego (w takim wypadku grupa inicjatywna może liczyć więcej niż 6 osób). 

Ostateczną listę wybranych inicjatyw sporządza Organizator Konkursu. 

13. W przypadku zgłoszenia mniej niż 10 inicjatyw w Konkursie, przeznaczone do realizacji zostają 

wszystkie wnioski zaakceptowane przez Komisję konkursową, a Organizator ogłosi II termin naboru 

wniosków w ramach pozostałej puli środków. 

 

 

IV. Realizacja inicjatyw. 

14. Każda grupa realizująca inicjatywę otrzymuje wsparcie organizacyjne w postaci 2 uczestników 

Akademii Młodych Liderów i Liderek oraz merytoryczne ze strony 1 eksperta w zakresie 

tematycznym inicjatywy. 

15. W ciągu 14 dni od wyłonienia inicjatywy, grupa inicjatywna wraz z 2 liderami/liderkami oraz 

ekspertem przygotowuje pełny wniosek wraz z harmonogramem i kosztorysem. Zakres zadania 

oraz zaproponowane koszty muszą zostać zaakceptowane przez Organizatora Konkursu. 

16. Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od 20 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., przy 

czym okres realizacji jednej inicjatywy nie może być krótszy niż 50 dni i dłuższy niż 100 dni. 

17. Wydatki poniesione w ramach realizacji inicjatywy muszą być:  

a) niezbędne dla realizacji inicjatywy,  

b) racjonalne i efektywne,  

c) faktycznie poniesione w okresie realizacji inicjatywy,  



   
 

d) udokumentowane (faktury, listy obecności, fotorelacja itp.),  

e) przewidziane w budżecie inicjatywy i zaakceptowane przez Organizatora Konkursu. 

18. Wydatki w ramach inicjatywy ponoszone są bezpośrednio z konta Stowarzyszenia EZG (przelewem 

lub kartą). Nie ma możliwości przekazywania środków finansowych członkom grup inicjatywnych.  

O konieczności dokonania zakupu w formie gotówkowej należy poinformować Organizatora 

Konkursu najpóźniej 3 dni robocze przed jego realizacją. 

19. Realizacja inicjatyw musi odbywać się zgodnie z bieżącymi zasadami związanymi z pandemią 

COVID-19 (np. obostrzenia sanitarne, limit osób, działania zdalne) w porozumieniu z Organizatorem 

Konkursu. 

20. W trakcie realizacji inicjatyw grupa powinna nawiązać współpracę z różnorodnymi partnerami 

społecznymi, publicznymi i biznesowymi (np. lokalne fundacje, kluby i stowarzyszenia, instytucje 

publiczne, rady osiedli, firmy, media). 

 

V. Postanowienia końcowe. 

21. Grupa inicjatywna składa sprawozdanie z realizacji inicjatywy na formularzu określonym przez 

Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia inicjatywy. 

22. Przesłanie wniosku w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją:  

a) akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie treści 

wniosku i materiałów związanych z realizacją projektu przez Organizatora Konkursu, w celu 

promocji projektu „Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”; 

b) zgody na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku zgodnie z Ustawą 

z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) 

przez Stowarzyszenie EZG, ul. Długa 15, 95-100 Zgierz.  

23. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

24. Wszelkie pytania związane z Konkursem, w tym przygotowaniem wniosku, należy kierować 

mailowo na adres stowarzyszenie@ezg.info.pl lub telefonicznie 665 461 145. 

 

 

 

 

  

 

 


