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Regulamin do Konkursu 
„WEŹ KASĘ i ZRÓB” 

realizowanego przez Fundację „Jesteśmy Blisko”  
 
Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu przytacza się opisane poniżej pojęcia pisane z dużej 
litery, należy je interpretować zgodnie z określonym poniżej znaczeniem: 
 

1) Organizator – Fundacja „Jesteśmy Blisko” z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 
79c, 29-100 Włoszczowa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350393, NIP: 
6090061208; 

2) Partner strategiczny – ZPUE S.A.  z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c, 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, NIP: 656-14-94-014  

3) Projekt - inicjatywa społeczna o określonym celu, działaniach, harmonogramie oraz 
budżecie. Cele projektu muszą być spójne z celami Programu, a działania adekwatne do 
celów.  

4) Wniosek - dokument  zawierający  informacje  o Wnioskodawcy,   opis   projektu,  jego  
budżet i  odpowiednie  zgody  na  przetwarzanie  danych  Wnioskodawcy, złożony przy  
użyciu generatora wniosków dostępnego na stronie  

5) Regulamin – niniejszy regulamin do Konkursu „WEŹ KASĘ i ZRÓB” realizowany przez 
Organizatora i dostępny jest na stronie www.jestesmyblisko.pl ; 

6) Wnioskodawca – Wnioskodawcą może zostać zarówno: 
a.  Grupa Wolontariuszy - grupa nieformalna, licząca co najmniej dwóch członków 

biorących udział w Konkursie; 
 jak i  

b. Organizacja - organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną bądź 
jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną; spółdzielnia socjalna; instytucja publiczna; klub sportowy 
zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego;  

7) Konkurs – Konkurs „WEŹ KASĘ i ZRÓB” realizowany przez Organizatora; 

8) Lider – osoba pełnoletnia reprezentująca w Konkursie wnioskodawcę; 

9) Grant – to wsparcie finansowe dla Grup Wolontariuszy lub Organizacji mające na celu 
realizację określonego projektu zgłoszonego do Konkursu; 

10) Beneficjent – osoba fizyczna, instytucja publiczna, jednostka oświatowa, mieszkańcy, 
członkowie grupy społecznej, dzieci, młodzież, wszyscy, którzy będą korzystać z efektów 
projektów zrealizowanych przez Grupy Wolontariuszy i/lub Organizacje ze środków 
pochodzących z Grantu; 

11) Komisja Konkursowa – 4 osobowa  grupa osób podejmujących decyzję o wyborze 
projektów, na których realizację zostaną przyznane granty. Komisja konkursowa składać 
się będzie z przedstawicieli Organizatora i Partnera Strategicznego.   

http://www.jestesmyblisko.pl/
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12) Grupa Koronea - jedna ze spółek: ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą  
we Włoszczowie, ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Kaliszu, ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Raciążu, Stolbud Włoszczowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, Stolbud 
Pszczyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, Kortrak spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, VILLA AROMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Włoszczowie. 

 
 

§1 
Cel konkursu granowego 

 
1. Celem Konkursu jest wspieranie aktywności i rozwoju lokalnej społeczności, a także 

aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia.  
2. Cele Konkursu realizowane zostaną poprzez przyznanie Grantów najlepszym 

projektom złożonym przez Grup Wolontariuszy oraz Organizacje , skierowanym do 
mieszkańców lokalnych społeczności.  

3. Istotą Konkursu jest wsparcie finansowe Grupy Wolontariuszy oraz Organizacji i ich 
projektów skierowanych do osób fizycznych, jednostek oświatowych (np.: szkół, 
przedszkoli, żłobków, świetlic środowiskowych itp.), instytucji publicznych (np. 
hospicja, szpitale, domy pomocy,  itp.). 

4. Cele projektów realizowanych w ramach Konkursu muszą być tożsame z celami 
zawartymi w statucie Fundacji Jesteśmy Blisko. 

 
§ 2 

Budżet konkursu  
 

1. Pulę drugiej edycji Konkursu stanowi kwota brutto 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 
złotych).  

2. Wysokość Grantu na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty brutto 
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

3. Wszystkie projekty nadesłane przez Wnioskodawców zostaną rozpatrzone przez Komisję 
Konkursową.   

4.  Komisja Konkursowa decyduje o wyborze projektów oraz wysokości przyznania Grantu 
na realizację projektów nadesłanych na Konkurs. Decyzja Komisji Konkursowej  jest 
ostateczna i nie służy na nią odwołanie. 

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości puli środków 
przeznaczonych na realizację programu grantowego. 

 
§ 3 

Przystąpienie do konkursu 
 

1. Do Konkursu mogą przystąpić: 
a.  Grupy Wolontariuszy, w których skład wchodzą:  

• Pracownicy Grupy Koronea  
Lub/i 

• Mieszkańcy Powiatu Włoszczowskiego 
b. Organizacje pozarządowe, których siedziba zlokalizowana jest na terenie 

Powiatu Włoszczowskiego  
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2. Wszystkie Grupy Wolontariuszy oraz Organizacje przystępujące do Konkursu muszą 
wysłać formularz zgłoszeniowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu, pocztą 
elektroniczną na adres fundacja@jestesmyblisko.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie 
Fundacji „Jesteśmy Blisko” lub wysłać na adres: 
 

Fundacja „Jesteśmy Blisko” 
Ul. Jędrzejowska 79 C 
29-100 Włoszczowa, 

z dopiskiem: Konkurs grantowy 
 

3. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową do dnia 8 czerwca 2018 r.  
i ogłoszone dnia 9 czerwca 2018 r. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia 
Lider danej Grupy Wolontariuszy/ Organizacji otrzyma informację o zatwierdzeniu 
projektu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

4. Komisja Konkursowa może przyznawać poszczególnym wolontariuszom z Grup 
Wolontariuszy / Organizacjom odrębne nagrody i wyróżnienia.  

 
§ 4 

Czas i miejsce trwania Programu 
 

Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Grupy Wolontariuszy oraz 
Organizacje. Program rozpoczyna się 07.05.2018 roku i trwa do 31.09.2018 roku.  

 
 

Termin Działanie 
07.05.2018  - 31.05.2018 Składanie wniosków 

9.06. 2018 Ogłoszenie wyników Konkursu 
9.06.2018  - 30.09.2018 Realizacja zwycięskich projektów 

do 30.09.2018 Przekazanie sprawozdań i rozliczenie projektów 
 

§ 5 
Realizacja Grantów 

1. Środki pochodzące z Grantu mogą być wydatkowane jedynie na działania ściśle związane 
z realizacją projektu zgłoszonego przez Wnioskodawcę. W przypadku wątpliwości, co do 
charakteru wydatku Lider, przed dokonaniem wydatku, powinien wystąpić do 
Organizatora z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.  

2. Grant może być przeznaczony wyłącznie na zakup materiałów i produktów, niezbędnych 
do realizacji projektu 

3. Istnieje możliwość sfinansowania usług związanych z realizacją projektu, jednak w 
przypadku ujęcia tego rodzaju wydatku w budżecie Wniosku, Organizator Konkursu 
będzie indywidualnie rozpatrywał możliwość jego realizacji. 

4. Grantu nie można przekazać w całości lub w części, pod jakimkolwiek tytułem, innemu 
podmiotowi (organizacji, instytucji, osobie fizycznej, firmie). 

§ 6 
Obowiązki Wnioskodawcy 

 
1. Grupa Wolontariuszy lub Organizacja jest zobowiązana do przekazania Organizatorowi 

dokumentacji (w postaci zdjęć, filmów video) przedstawiającej  przebieg realizacji danego 
projektu, w przypadku projektów inwestycyjnych – stan „przed i po”.  

mailto:fundacja@jestesmyblisko.pl


Partner strategiczny: 
 
 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do terminowego rozliczenia się otrzymanego Grantu. 
3. Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane zgody,  

w szczególności właścicieli obiektów, niezbędnych do wykonania czynności pozostających 
w ścisłym związku z realizowanym projektem w ramach przyznanego Grantu. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Beneficjenta na publikację jego 
danych osobowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu. 
 

§ 7 
Skład Komisji Konkursowej 

 
W skład Komisji Konkursowej wejdzie dwóch przedstawicieli Fundacji „Jesteśmy Blisko”  oraz 
dwóch przedstawicieli ZPUE S.A  

 
§ 8 

Ocena i decyzje grantowe 
 
1. Rada Konkursowa przy ocenie poszczególnych projektów będzie kierowała się 

następującymi kryteriami: 
a) potrzeba realizacji projektu (pożyteczność, przydatność, korzyści) 
b) liczba zaangażowanych wolontariuszy (im więcej tym wyższa ocena)  
c) ilość beneficjentów (osób, które skorzystają ze zrealizowanego projektu) 
d) wiarygodny i rzetelny opis projektu oraz kosztorys  
e) długofalowość – szanse kontynuacji podjętych działań w przyszłości 
f) faktyczna praca i zaangażowanie członków Organizacji / Grupy Wolontariuszy 

w projekt  
2. W przypadku odmowy przyznania Grantu danej Grupie Wolontariuszy/ Organizacji, 

Organizator nie ma obowiązku informować o przyczynach podjętej decyzji w tym 
zakresie. 

3. Organizator może przekazać Grant danej Grupie Wolontariuszy/Organizacji : 
a) przed realizacją projektu w formie zaliczki na rachunek bankowy Organizacji 

lub prywatny rachunek bankowy Lidera . Organizacja / Lider zobowiązuje się 
wówczas, że do dnia 30.09.2018 roku przedstawi Organizatorowi rozliczenie oraz 
zwróci niewykorzystane środki na rachunek bankowy Organizatora.  

b) poprzez uregulowanie faktur wystawionych na Organizatora, ściśle związanych 
z realizacją projektu w ramach przyznanego Grantu 

§ 9 
Rozliczenie kosztów wolontariatu 

 
1. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia się z otrzymanego dofinansowania w 

terminie do dnia 30.09.2018 roku.  
2. Rozliczenie danego projektu następuje poprzez przedstawienie zestawienia wszystkich 

faktur, wraz z dołączeniem ich oryginałów, ściśle związanych z realizacją danego projektu 
w ramach Konkursu. 

3. Wszystkie faktury przedstawiane do rozliczenia muszą być wystawione zgodnie  
z poniższymi danymi: 

 
Fundacja Jesteśmy Blisko 

ul. Jędrzejowska 79 c 
29-100 Włoszczowa 
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NIP 6090061208 
z dopiskiem – „Weź kasę i zrób 2,” 

 
4. Faktury powinny być opisane na odwrocie: „Projekt weź kasę i zrób 2 – Tytuł projektu” 

Wszystkie faktury muszą być podpisane przez osobę opisującą faktury. 
5. W przypadku niewykorzystania całej kwoty przekazanej w formie zaliczki na rachunek 

bankowy Organizacji / Lidera, niewykorzystana część środków podlega zwrotowi na 
następujący rachunek Organizatora : 
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 
nr 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001 
z tytułem: wolontariat pracowniczy - rozliczenie zaliczki wypłaconej na rachunek (imię  
i nazwisko lidera / nazwa Organizacji). 

6. W przypadku, gdy łączna wartość wszystkich faktur przekracza kwotę przyznanego 
Grantu należy na dowolnej fakturze z tyłu dopisać, że część kwoty (w wysokości ….. 
przekraczającej kwotę Grantu) jest darowizną na rzecz Organizatora. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wolontariusze tworzący Grupę Wolontariuszy / Organizacja, wraz z przystąpieniem do 

realizacji projektu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na stronie 
internetowej Organizatora promującej program, a także w broszurach informacyjnych, 
katalogach firmowych, informacjach prasowych oraz sprawozdaniach z działalności (treść 
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu). 

2. W przypadku zamiaru publikowania jakichkolwiek informacji o projekcie prosimy  
o wcześniejsze skontaktowanie się z Organizatorem w celu ustalenia brzmienia informacji 
o zaangażowaniu Fundacji w projekt.  

3. Regulamin wolontariatu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej 
www.jestesmyblisko.pl. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstały w mieniu osób 
trzecich w ramach czynności podejmowanych przez Grupy Wolontariuszy / Organizację w 
ramach realizacji poszczególnych projektów. 

5. Ewentualne kwestie budzące wątpliwości lub sporne dotyczące interpretacji 
Regulaminu będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora 

http://www.jestesmyblisko.pl/

