Konkurs Marszałka:

GRANTY
SOŁECKIE
2018

www.wzp.pl

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Konkurs skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa

•

zachodniopomorskiego.

•

Zgłoszenia mogą zawierać wyłącznie projekty zaproponowane do realizacji przez sołtysów danej
gminy, przy czym dla jednego sołectwa może być jedno Zgłoszenie.

•

Projekt zgłoszony do Konkursu musi mieć charakter inwestycyjny.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

•
•

•

Nagrody na 1 grant sołecki do 10.000 zł

180 sołectw, które zwyciężą w Konkursie uzyska możliwość otrzymania pomocy finansowej

w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana
zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
www.wzp.pl

Zgłoszenia do 28 lutego 2018

•

•

Źródła finansowania projektów:
Środki własne gminy

-

Środki zewnętrzne

-

•

Fundusz sołecki

Kwalifikowalność kosztów

- Koszty inwestycyjne związane z realizacją projektu (zakupy oraz usługi)
- Praca własna wnioskodawcy nie jest kosztem kwalifikowalnym
-

Planowana kwalifikowalność od momentu podjęcia uchwały przez Sejmik
o wyborze laureatów konkursu

www.wzp.pl

Każde zgłoszenie oceniane według kryteriów:
•

Czy projekt angażuje w realizację mieszkańców miejscowości (np. wkład własny pracy) ?

•

Czy projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej ?

•

Czy projekt zaspokaja potrzeby zgłaszane przez mieszkańców sołectwa ?

•

Czy projekt poprawia jakość życia i bezpieczeństwo publiczne ?

•

Czy projekt na trwałe wpisuje się w przestrzeń publiczną sołectwa ?
Wymagane do zgłoszenia załączniki:

•

Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością przez Zgłoszeniodawcę

•

Dokumenty (oferty, cenniki, notatki z rozeznania rynku) związane z szacowaniem kosztów projektu

•

Wersja elektroniczna (skan w formacie pdf) Zgłoszenia wraz z w/w załącznikami

Jedno zgłoszenie (wersja papierowa i elektroniczna) powinno być złożone w jednej kopercie na adres:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
UL. KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN

www.wzp.pl

Załącznik Nr 1
do
Regulaminu
Konkursu
Marszałka
Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”.

Województwa

………………………………….………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………
(pieczątka nagłówkowa )

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
UL. KORSARZY 34
70-540 SZCZECIN

ZGŁOSZENIE

1

do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie
2018”
Wnioskodawca:
1.

Nazwa gminy: ……………………………….………………………………………………………….

2.

Nazwa sołectwa: …………………………………………………………………………………………….

3. Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie Zgłoszenia (osoba do kontaktu)
…………………………………………….…………………………………………………………………..
/imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail/
4. Nazwa projektu
Nazwa:

5. Zgodność celu projektu z Regulaminem Konkursu
2

Cel :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

aktywizacja społeczności lokalnej,
realizacja projektów na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego,
podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców,
wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych,
definiowanie i kultywowanie elementów i atrybutów tożsamości lokalnej,
promowanie w relacjach zewnętrznych elementów tożsamości regionu,
realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym,
wzmacnianie poczucia tożsamości społeczności regionu przy zaangażowaniu instytucji
i partnerów społecznych.

1

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym ZGŁOSZENIU wzywa się Wnioskodawcę
do ich usunięcia w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2

Właściwe zaznaczyć (istnieje możliwość zaznaczenie więcej niż 1 celu)

www.wzp.pl

1. Opis projektu
Opis:

2. Opis sposobu spełnienia wybranych kryteriów oceny projektu
Kryterium 1: projekt angażuje w realizację mieszkańców miejscowości (wkład własny pracy)
Sposób spełnienia kryterium:

Kryterium 2: projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej
Sposób spełnienia kryterium:

Kryterium 3: projekt zaspokaja potrzeby zgłaszane przez mieszkańców sołectwa
Sposób spełnienia kryterium:

Kryterium 4: projekt poprawia jakość życia i bezpieczeństwo publiczne
Sposób spełnienia kryterium:

Kryterium 5: projekt na trwałe wpisuje się w przestrzeń publiczną sołectwa
Sposób spełnienia kryterium:

www.wzp.pl

1.

Informacja na temat udziału sołtysa, reprezentującego sołectwo zgłaszające projekt,
w organizowanym cyklicznie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursie
„Sołtys roku”, zgodnie z §4 ust.4 Regulaminu.

1) Sołtys, reprezentujący sołectwo zgłaszające projekt, był zgłoszony do organizowanego cyklicznie
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu „Sołtys roku” w latach:

2) Sołtys, reprezentujący sołectwo zgłaszające projekt, był laureatem ww. konkursu „Sołtys roku”
w roku:

2. Przewidywany koszt realizacji projektu
1

Koszty projektu :

Opis rodzaju kosztów wraz z jego wyszczególnieniem:

3. Miejsce realizacji projektu (adres, numer działki)

4. Inne Informacje ( np. zdjęcia, mapka, )

1

Do kosztów projektu nie wlicza się pracy własnej Zgłoszeniodawcy

www.wzp.pl

1

1. Oświadczam / oświadczamy , że:
1) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
2) deklaruję/deklarujemy* chęć realizacji zgłoszonego projektu w przypadku przyznania grantu
sołeckiego, o którym mowa w Regulaminie Konkursu,
3) wyrażam/wyrażamy* zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
oceny i rozpatrzenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).

........................................................

………………………………………….

(pieczęć Gminy)

(pieczęć Sołectwa)

……………………………….

………………………………

(Skarbnik Gminy/ Miasta i Gminy)

(Wójt Gminy /Burmistrz Miasta i Gminy)

……..………………………..
(Sołtys Wsi)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością przez Zgłoszeniodawcę
2. Dokumenty (oferty, cenniki, notatki z rozeznania rynku), przywołane w p. 10 Zgłoszenia, związane
z szacowaniem kosztów projektu
3. Wersja elektroniczna (skan w formacie pdf) Zgłoszenia wraz z załącznikami nr 1 i 2.

1

Niepotrzebne skreślić

www.wzp.pl

Przykładowe Projekty:

Projekty związane z zabawą, aktywnością sportową i aktywizacją mieszkańców
Np. place zabaw, siłownie plenerowe, boiska, miejsca aktywności sportowej
www.wzp.pl

Przykładowe Projekty:

Projekty związane z wypoczynkiem, integracją i aktywizacją lokalnej społeczności

www.wzp.pl

Przykładowe Projekty:

Projekty związane z podnoszeniem jakości życia mieszkańców
i modernizacją lokalnej infrastruktury
www.wzp.pl

Przykładowe Projekty:

Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności
Np. Modernizacje świetlic, tworzenie pracowni komputerowych, rozwijanie pasji dzieci i
młodzieży
www.wzp.pl

Przykładowe Projekty:

Modernizacja lokalnej infrastruktury
Np. chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, oświetlenie ulic podnoszące
bezpieczeństwo mieszkańców itp.
www.wzp.pl

•Podmiot odpowiedzialny za konkurs:

Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

www.grantysoleckie.wzp.pl
+48 91 44 10 203
rolnictwo@wzp.pl
www.wzp.pl

