Regulamin Konkursu Inicjatyw dla seniorów Gminy Zabierzów
pn. „Seniorzy seniorom”

Celem tegorocznej edycji Konkursu Inicjatyw jest aktywizacja społeczna, integracja i zachęcenie
środowiska senioralnego w Gminie Zabierzów do działania na rzecz mniej aktywnych
seniorów/mieszkańców gminy.
Pula środków przeznaczonych na Inicjatywy Konkursowe wynosi 30 000 zł brutto.
1.Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.
2.Konkurs jest skierowany do środowiska seniorów mieszkających na terenie gminy Zabierzów, w
imieniu których mogą zgłaszać się przedstawiciele i sołtysi danego sołectwa.
3. Każde sołectwo ma prawo do złożenia jednego wniosku. W przypadku wpłynięcia więcej niż
jednego wniosku szansę na otrzymanie dofinansowania ma tylko jeden z nich.
§1
Konkurs obejmuje zadania z zakresu aktywizacji środowiska senioralnego wykazujące wysokie
społeczne znaczenie. Dofinansowane będą projekty obejmujące:
a)
b)
c)
a)

organizację zajęć kulturalno-oświatowych,
organizację zajęć edukacyjnych,
organizację współzawodnictwa sportowego środowisk senioralnych gminy Zabierzów,
organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, których celem jest integracja środowiska
senioralnego,
b) organizowanie działań kultywujących pamięć o zasłużonych dla Gminy, regionu
i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, lub mających na celu
ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz jej mieszkańców,
c) organizację akcji mających na celu wspieranie seniorów samotnych, potrzebujących
szczególnej pomocy,
d) organizację przedsięwzięć mających na celu integrację międzypokoleniową
Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków mają zadania polegające na
aktywizacji seniorów spoza klubów senior w szczególności seniorzy samotni, chorzy i
potrzebujący szczególnego wsparcia
§2
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 do godziny 15.00 
w
Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (liczy się data wpływu) lub
przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów, ul Szkolna 2, 32-080 Zabierzów (liczy się data wpływu do SCKiPGZ

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia dniu 30.05.2018 roku.

§3

1. Każdy pomysł przedstawiony we wniosku zostanie dofinansowany w stopniu zgodnym z oceną
Komisji Konkursowej. Komisja konkursowa zostanie powołana przez dyrektora Samorządowego
Centrum Kultury.
2. Projekty, które uzyskają dofinansowanie należy zrealizować w terminie od 01.06.2018 r. do
09.12.2018 r.
3.

Wyniki

konkursu

zostaną

opublikowane

na

stronie

Seniorów

Gminy

Zabierzów:

http://seniorzy.zabierzow.org.pl/, oraz stronie internetowej SCKiPGZ
4. Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie na działania projektowe są zobowiązani
udokumentować ich realizację (w szczególności zdjęcia, pisemna relacja) oraz dostarczyć
sprawozdanie do SCKiPGZ osobiście lub drogą mailowę na adres: kmroczek.sckipgz@gmail.com.
5. Warunkiem otrzymania zwrotu poniesionych w ramach realizacji zadania kosztów, jest
udokumentowanie wydatków fakturami wystawionymi na organizatora konkursu, czyli na
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, NIP:
676-20-48-563.
6. Rozliczeniu będą podlegać wyłącznie faktury wystawione na organizatora Konkursu, faktury
płatne przelewem lub gotówką. Płatności dokonywane kartami płatniczymi oraz wychodzące z
prywatnych kont bankowych nie będą respektowane.

