
Aktywni na ziemi średzkiej 
2020

Lokalny program grantowy 

Środa Śląska, 18 maja 2020r.



Celem programu jest wsparcie projektów, 

które inicjują współpracę mieszkańców

na rzecz dobra wspólnego



Pomioty uprawnione do ubiegania się 
o dotację:
 organizacje pozarządowe,
 rady sołeckie,
 lokalne instytucje ,
 grupy nieformalne,
 wiejskie kluby sportowe,
 koła gospodyń wiejskich.



Operatorem programu jest Gmina Środa 

Śląska odpowiedzialna za zabezpieczenie 

środków na realizację programu, 

przygotowanie i przeprowadzenie naboru 

wniosków oraz nadzór nad realizacją 

i rozliczeniem projektów



Wartość programu grantowego 

w 2020 roku określona jest na kwotę

50 000,00 zł



Przedmiotem programu grantowego jest 
wsparcie rzeczowe w postaci:

materiałów rzeczowych (budowlanych, 
narzędzi, innych przedmiotów 
rzeczowych),

usług niezbędnych do realizacji projektu. 

Ogólne zasady realizacji programu



Ogólne zasady realizacji programu

Materiały budowlane, narzędzia, 
przedmioty rzeczowe oraz usługi zostaną  
zakupione przez Gminę Środa Śląska 
i przekazane organizacjom realizującym 
wybrane projekty



Ogólne zasady realizacji programu

Wnioskodawca jest uprawniony do 
złożenia maksymalnie jednego projektu w 
danym naborze



Ogólne zasady realizacji programu

Planowane do realizacji projekty muszą 
spełniać następujące kryteria:

minimalna wartość grantu 1 000,00 zł. 

maksymalna  wartość grantu 8 000,00 zł. 



Ogólne zasady realizacji programu

Zakończenie realizacji projektu powinno 
nastąpić najpóźniej do 

30 listopada 2020  roku



Ogólne zasady realizacji programu

Organizacja składająca projekt ma 
zaplanowany wkład własny (finansowy 
własny lub od sponsorów lub w postaci 
pracy własnej wyceniony na minimum  
25% wartości wnioskowanego grantu)



Ogólne zasady realizacji programu

Projekt o charakterze budowlanym, 
inwestycyjnym może być realizowany na 
terenie stanowiącym własność gminy lub za 
zgodą dysponenta na terenie będącym 
własnością Skarbu Państwa. Wnioskodawca 
musi posiadać zgodę właściciela gruntu oraz 
dysponować niezbędnymi zgłoszeniami i 
pozwoleniami budowlanymi, jeżeli tego 
wymaga realizacja projektu.



Ogólne zasady realizacji programu

Powstałe w wyniku realizacji projektu 
mienie stanowić będzie 
własność Gminy Środa Śląska 



Ogólne zasady realizacji programu

Obszar objęty programem: 

gmina  Środa Śląska – 28 sołectw



Ocena wniosku – ocena formalna 

Trwa do 14 dni od momentu zakończenia 
naboru wniosków 



Ocena wniosku – ocena formalna 

 Czy przedmiotem wniosku są materiały rzeczowe 
niezbędne do realizacji projektu?

 Czy wartość wnioskowanego grantu mieści się 
w przedziale 1 000 PLN – 8 000PLN?

 Czy projekt zakłada minimum jeden z celów 
programu?

 Czy siedziba wnioskodawcy znajduje się na terenie 
gminy Środa Śląska?

 Czy planowane działania są realizowane na terenie 
gminy Środa Śląska?



Ocena wniosku – ocena formalna 

 Czy wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do 
składania wniosków w ramach programu?

 Czy jest zgoda właścicieli na realizację zadań 
uwzględnionych w projekcie?

 Czy projekt nie zakłada wsparcia działania już 
ukończonego?

 Czy projekt nie zakłada działań politycznych?

 Czy wniosek został złożony w siedzibie operatora 
programu?



Ocena wniosku – ocena formalna 

 Czy działania objęte projektem obejmują 
regulaminowy termin realizacji?

 Czy wniosek jest złożony na formularzach 
regulaminowych programu?

 Czy wniosek sporządzony komputerowo?

 Czy wniosek jest kompletny i posiada wszystkie 
załączniki?

 Czy złożono wniosek w formie elektronicznej? 



Ocena wniosku – ocena merytoryczna 

Dokonywana jest przez co najmniej 3 
osobowy zespół merytoryczny powołany 
przez Burmistrza  Środy Śląskiej



Ocena wniosku – ocena merytoryczna 

 Spójność z celami konkursu – 0-3 pkt.
 Dostępność – 0-2 pkt.
 Użyteczność publiczna – 0-3 pkt.
 Zaangażowanie mieszkańców- 0-3 pkt.
 Spójność z Funduszem Sołeckim – 0-3 pkt
 Racjonalność i realność – 0-3 pkt.

 Jakość wykonania – 0-3 pkt.
 Klarowność i spójność zapisów  – 0-2 pkt.



Ocena wniosku – ocena merytoryczna 

 Zaangażowanie biznesu 0 – 4 pkt.
 Kontynuacja/Komplementarność realizacji 

projektu z innymi projektami zrealizowanymi 
w poprzednich latach 0 –3pkt.

 Zachęta dla sołectw, które w ramach programu 
grantowego "Aktywni na Ziemi Średzkiej" nie 
otrzymały wsparcia w latach ubiegłych 
realizacji programu. 0 –2pkt. 



Ocena wniosku – ocena merytoryczna 

 Jakość koncepcji i dokumentacji prezentującej 
założenia projektu 0 –3 pkt.

 Działania miękkie 0 –1 pkt.

 Tylko jeden wniosek złożony w ramach sołectwa 
0-3 pkt.

 Realizacja projektów związanych z 
gospodarowaniem wodami 0-4 pkt

 Wartość wnioskowanego grantu 0-3pkt



Ocena wniosku – ocena merytoryczna 

Szczegółowy opis kryteriów oraz sposób 
przyznawania punktacji za każde z kryteriów 
znajdują się w regulaminie programu oraz 
karcie oceny merytorycznej.



Ocena wniosku – ocena merytoryczna 

Łączną ilość punktów do zdobycia w ramach 
kryteriów merytorycznych – 45

Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać 
projekt by otrzymać dofinasnowanie – 25



Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

18.05.2020r. – 01.06.2020r. 

do godziny 23.59 



Wnioski składane są tylko elektronicznie na adres 
fundusze@srodaslaska.pl

z dopiskiem program grantowy „Aktywni na ziemi 
średzkiej”

UWAGA: Wnioski należy wypełnić w formie 
elektronicznej, wydrukować i podpisać, a 
następnie zeskanować. Do skanu wniosku 
należy dołączyć wypełniony  wniosek w wersji 
edytowalnej 



Informacji o programie grantowym udziela:

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska pokój 8B

fundusze@srodaslaska.pl

tel. 71/3960777 

Preferowany jest kontakt mail-owy



Dziękuje za uwagę i zapraszam 
do udziału w kolejnej edycji 

Aktywnych na ziemi średzkiej 2020


