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KONKURS GRANTOWY DLA MŁODZIEŻOWYCH RAD DZIELNIC 

REGULAMIN 

Konkurs realizujemy w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla 

młodych 2016-2020”. Jest to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia 

młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. 

CELE KONKURSU: 

1. Wzmacnianie struktur samorządności młodzieży w dzielnicy. 

2. Rozwój młodzieżowych rad dzielnic poprzez organizację i prowadzenie finansowego 

wsparcia oddolnych projektów. 

3. Podniesienie rangi samorządności młodzieży na terenie dzielnicy jako elementu 

kształtowania postaw świadomego i aktywnego obywatela i nauki demokracji. 

4. Wzmocnienie działań i projektów związanych z szerzeniem idei samorządowości i postawy 

obywatelskiej wśród młodzieży, w kontekście wyborów samorządowych. 

5. Włączanie młodzieży w miejskie obchody świętowania 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Pogłębienie wiedzy na temat wydarzeń związanych z odbudową 

państwowości na szczeblu lokalnym. 

6. Poszerzenie wiedzy młodzieży na temat okolicy, wzmacnianie tożsamości lokalnej 

i budowanie poczucia wspólnoty. 

7. Wzmacnianie zainteresowania i zaangażowania młodzieży w sprawy  społeczności lokalnej 

i najbliższego otoczenia.  

 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU: 

1. Wsparcie finansowe i merytoryczne dotyczy działań młodzieżowych rad dzielnic, 

powoływanych w oparciu o art. 5 b „Ustawy o Samorządzie Gminnym”, w zakresie 

osiągania wyżej wymienionych celów. 

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.  

3. Środki finansowe na działania  zostaną przekazane przez Centrum Komunikacji Społecznej 

Urzędu  m. st. Warszawy do Urzędu Dzielnicy 
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4. Całkowita pula na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 40 tysięcy złotych 

brutto. 

5. Wsparcie będzie obejmowało także pomoc merytoryczną. 29 maja br. odbędzie się 

spotkanie informacyjne. W trakcie trwania zadania zostanie wyznaczony opiekun 

czuwający nad przebiegiem projektów. 

6. Grant zostanie przekazany do Dzielnic w celu wsparcia finansowo wybranych projektów 

zgłoszonych przez młodzieżowe rady dzielnic. Wysokość dofinansowania na realizację 

jednego pomysłu zgłoszonego przez młodzieżową radę dzielnicy nie może wynieść więcej 

niż 3 000 złotych brutto. 

7. Młodzieżowa Rada Dzielnicy może zgłosić nie więcej niż jeden projekt. 

8. Działania w ramach Konkursu mają odbywać się w okresie 1 września – 14 grudnia  

2018 r. 

9. Otrzymane wsparcie finansowe może pokrywać niezbędne koszty towarzyszące 

projektom, takie jak wynagrodzenie zaproszonych gości, zakup materiałów i usług 

potrzebnych do realizacji pomysłu, z wyłączeniem wynagrodzenia za pracę członków 

młodzieżowej rady dzielnicy. 

10. Warunkiem realizacji projektu jest zgodność wydatkowania środków z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i procedurami obowiązującymi w Dzielnicy, do której 

zostały przekazane środki finansowe. 

11. Zadanie konkursowe realizuje założenia Programu „Młoda Warszawa. Miasto 

z klimatem dla młodych 2016-2020” (załącznik do Zarządzenia nr 87/2016 Prezydenta                                       

m.st. Warszawy), w szczególności II cel główny: Wzmocnienie uczestnictwa młodzieży 

w życiu miasta, w tym cele szczegółowe:  II.2 Wzmocnienie samorządności młodzieży 

w ramach struktur samorządu. II.4 Tworzenie mechanizmów wspierających inicjatywy 

młodzieżowe. 

 

ZASADY ZGŁOSZENIA SIĘ DO KONKURSU: 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną przez wysłanie wypełnionego 

formularza do dnia 22 czerwca 2018 r. na adres: politykamłodzieżowa@um.warszawa.pl. 

Po weryfikacji pomysłu zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia projektu. 
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2. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez burmistrza dzielnicy lub osobę 

upoważnioną, co stanowi potwierdzenie zgody na działania w ramach projektu 

młodzieżowej rady dzielnicy. 

3. W razie wątpliwości i pytań należy kontaktować się z Działem Polityki Młodzieżowej 

w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (mailowo: 

politykamlodziezowa@um.warszawa.pl, telefonicznie: 22 443 01 74, osobiście: Centrum 

Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 1p., pok. 111). 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA I OBOWIĄZKI Z TYM ZWIĄZANE DLA 

REALIZATORA: 

 

1. Decyzję o przyznaniu grantu młodzieżowej rady dzielnicy podejmuje dyrektor Centrum 

Komunikacji Społecznej na podstawie rekomendacji przedstawionych przez Komisję. 

składającą się z przedstawicieli Działu Polityki Młodzieżowej Wydział Projektów 

Interdyscyplinarnych Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy oraz 

przedstawicieli Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy. 

2. Informacja o przyznaniu środków zostanie przekazana nie później niż 29 czerwca 2018 r. 

drogą elektroniczną bezpośrednio do pomysłodawców (na mail wskazany w zgłoszeniu). 

3. Podczas wszystkich organizowanych działań młodzieżowe rady zobowiązane będą  

do promowania Programu „Młoda Warszawa” oraz facebooka Młoda Warszawa. 

4. Umieszczenia na stronie internetowej/facebooku oraz wszelkich materiałach 

wykonywanych w ramach zadania informacji o Programie "Młoda Warszawa”. 

5. Młodzieżowe rady dzielnic zobowiązane będą do umieszczania znaku promocyjnego 

Miasta z dopiskiem „projekt współfinansuje”.  

6. Wyłonione projekty zobowiązane są przygotować krótkie informacje promujące działania  

na facebook Młoda Warszawa. 

7. Młodzieżowe rady dzielnic są zobligowane do zgłoszenia swoich projektów  

do Młodzieżowej Rady m.st.  Warszawy w celu uzyskania patronatu. 

8. Młodzieżowe rady dzielnic, którym przekazany został grant na realizację pomysłu, 

zobowiązują się do wypełnienia sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków, 

które Dzielnica przekaże Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w 

terminie do 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie należy przesłać w formie papierowej (ul. 
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Senatorska 27, 00-099 Warszawa, sekretariat) lub elektronicznej 

(politykamlodziezowa@um.warszawa.pl).  

 

PRZY OCENIE PROJEKTÓW W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM SZCZEGÓLNA UWAGA 

BĘDZIE ZWRACANA NA: 

1. zgodność projektów z celami konkursu; 

2. zaangażowanie młodzieży w proces tworzenia i realizację projektu; 

3. jakość wypełnienia wniosku: opis projektu, określenie zakładanych rezultatów i spójny 

harmonogram realizacji;  

4. wpływ projektu na wzmacnianie samorządności młodych warszawiaków; 

5. uwzględnienie w realizacji projektów pomysłów, mających na celu upamiętnienie 100 

rocznicy odzyskania Niepodległości. 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Spotkanie informacyjne 29.05.2018 

2. Termin składania wniosków 22.06.2018 

3. Ogłoszenie wyników 29.06.2018 

4. Realizacja projektów 1.09.2018-14.12.2018 

5. Ostateczny termin zakończenia projektów 14.12.2018 

6. Termin składania sprawozdań końcowych 31.12.2018 
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