Regulamin konkursu
na realizację projektów przez młodzieżowe grupy nieformalne
Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia 2017
I.

Założenia i cel Konkursu

Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia 2017 (MBOW2017) to konkurs, w ramach którego młodzieżowe grupy
nieformalne mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności Wrocławia
o charakterze edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać dofinansowanie
na jego realizację w kwocie do 1.000,00 zł. Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu
dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług. Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów wynagrodzeń
związanych z pracą młodzieżowych grup nieformalnych.
II. Kto może wziąć udział w Konkursie?
Konkurs adresowany jest do młodzieżowych grup nieformalnych, składających się z minimum 3 osób w wieku do 21
lat, mieszkających i/lub uczących się na terenie Wrocławia w szkołach gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych.
Jedna osoba pełni rolę lidera grupy. W przypadku niepełnoletnich grup nieformalnych przewiduje się możliwość
wprowadzenia opiekuna dorosłego, który wraz z liderem grupy podpisywałby dokumenty projektowe (np.kontrakt).
III. Procedura
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz wniosku aplikacyjnego (zawierający miejsce na opis
diagnozy sytuacji, celów projektu, zaplanowanych działań, harmonogramu, planowanych rezultatów i kosztorysu)
dostępny na stronie http://www.sektor3.wroclaw.pl/ w zakładce dedykowanej projektowi i przesłać go
na adres mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl (np. w formie skanu - wymagany PODPIS) lub dostarczyć
osobiście do biura projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 354-206
Wrocław, ul. Legnicka 65, w terminach naborów wskazanych na powyższej stronie www (I nabór do 23.06., II
nabór do 8.09. - jednak po ewaluacji I naboru dopuszcza się ogłoszenie naboru II w sposób ciągły tj. do
wyczerpania alokacji.)
2. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Zostanie powołana Komisja Oceny Wniosków (KOW) . Każdy wniosek
zostanie oceniony przez 2 ekspertów. Komisja rekomenduje wniosek do realizacji i dofinansowania, gdy uzyska on
minimum 120 pkt w ocenie merytorycznej obu ekspertów. Wyniki oceny oraz terminy posiedzeń KOW będą
publikowane na stronie organizatora w ciągu maksimum 7 dni od zakończenia naboru. KOW zbowiązuje się do
realizacji procedury wyboru projektów tak, aby była transparentna, zapewniała jawność i uczciwą konkurencję
oraz uwzględniała przede wszystkim wkład pracy społecznej członków młodzieżowej grupy nieformalnej i
celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej.
3. KOW dokona oceny formalnej wniosków w oparciu o następujące kryteria:

a) projekt jest napisany na prawidłowym formularzu wniosku,jest kompletny (zawiera odpowiedzi na wszystkie
pytania),
b) wniosek jest złożony przez grupę uprawnioną do udziału w Konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w Regulaminie Konkursu,
c) harmonogram działań jest zgodny z terminami określonymi w Regulaminie Konkursu,
d) kwota wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 1.000,00 złotych (z wyłączeniem wyceny wolontariatu).
4. KOW dokona oceny merytorycznej wniosków w oparciu o kartę oceny merytorycznej, uwzględniając przede
wszystkim wkład pracy społecznej członków młodzieżowej grupy nieformalnej i celowość projektu z punktu widzenia
społeczności lokalnej, kosztorys projektu .
5. KOW wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
a) odpowiadają na jasno zdefiniowaną we wniosku potrzebę;
b) zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań
oraz wymierne rezultaty;
c) zakładają atrakcyjne działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach;
d) jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego
bezpośredni uczestnicy, a także sami realizatorzy;
e) mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań (max.1000zł). Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów
wynagrodzeń związanych z pracą młodzieżowych grup nieformalnych. W przypadku zakupów rzeczowych
niezbędnych do realizacji projektów, muszą być one wykorzystane i zużyte podczas realizacji projektu – zakup
powinien być uzasadniony w opisie projektu. Koszty opłat pocztowych są niekwalifikowalne.
f) okres realizacji mieści się między 5 lipca a 8 grudnia 2017r., z tym,że okres realizacji 1 projektu nie może być dłuższy
niż 3 m-ce. Projekty składane w II naborze (tj. 25 sierpnia - 8 września) mogą być realizowane najwcześniej od 20
września 2017.
g) Projekty realizowane w ramach zadania przez młodzieżowe grupy nieformalne nie mogą być częścią innego
projektu dofinansowanego przez Gminę Wrocław.
6. Przygotowane zostaną przez KOW listy oceny formalnej i merytorycznej. Wyniki oceny wniosków będą
każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.sektor3.wroclaw.pl/mbow
najpóźniej 7 dni
po posiedzeniu KOW. Nieformalne grupy, które otrzymają decyzję o przyznaniu wsparcia zostaną zaproszone
do podpisania umowy o przekazanie wsparcia grupie nieformalnej. Podpisanie umów nastąpi w ciągu maksimum
7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. KOW ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej
wnioskowanej kwocie. Łączna pula przeznaczona na wsparcie projektów w 2017 roku wynosi 40.000,00zł.
7. Wnioskodawcom zostaną udostępnione karty ocen. Założenie jest takie, że w pierwszym konkursie pula
przeznaczona na dofinansowanie projektów MBO wyniesie 50% budżetu przeznaczonego na ten cel. W
wyjątkowych sytuacjach pula ta może ulec zwiększeniu +15% w sytuacji np. równej punktacji uzyskanej przez 3
projekty. Ogółem w projekcie wsparcie otrzyma min. 25 projektów. Po ewaluacji I naboru dopuszcza się
ogłoszenie naboru II w sposób ciągły tj. do wyczerpania alokacji.

8. III nabór wniosków ma charakter otwarty, tzn., że formularze aplikacyjne można składać od 3 października
2017 w trybie ciągłym aż do wyczerpania alokacji finansowej konkursu (jednak nie dłużej niż do 12 listopada
2017). Pula konkursu to założone w budżecie 40 tys. zł minus alokacja zakontraktowana w I i II edycji.
Wnioskodawca otrzyma ocenę formalną i merytoryczną w terminie max 10 dni od dnia złożenia wniosku. Proces
oceny oraz realizacji wniosków pozostają bez zmian w stosunku do naboru I i II).

