
REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO NA PROJEKTY WSPARCIA 
OPIEKUNÓW ORAZ RODZIN OSÓB Z DEMENCJĄ 
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
§ 1  

1. Regulamin konkursu zwany dalej „Regulaminem” określa: zasady ogłaszania        
konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób i formę składania wniosków,          
sposób oceny wniosku, zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku,          
zasady podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania kryteria wyboru        
projektów.  

2. Instytucją organizującą konkurs jest Fundacja Razem Zmieniamy Świat z siedzibą          
w Toruniu, zwana dalej Fundacją, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez           
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 410895. 

3. Ocena i wybór projektów do dofinansowania składa się z oceny formalnej i oceny             
merytorycznej oraz podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji dotyczącej        
zakwalifikowania projektów do dofinansowania.  

4. Decyzja Zarządu Fundacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania jest         
ostateczna  i  nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
§ 2  
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
1) Organizatorze konkursu – należy przez to rozumieć Fundację Razem Zmieniamy Świat           

z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26, wpisana do Krajowego Rejestru            
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem            
410895, zwaną dalej organizatorem konkursu lub fundacją. 

2) Wniosku – należy przez to rozumieć formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz            
z załącznikami. 

3) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o dofinansowanie            
projektu, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie organizowanym na          
podstawie niniejszego konkursu,  

4) Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, który realizuje projekt          
współfinansowany ze środków uzyskanych w ramach niniejszego konkursu na podstawie          
umowy o dofinansowanie projektu. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie          
projektu przez użyte określenie „beneficjent” w dokumentacji konkursowej należy przez to           
rozumieć „wnioskodawcę”.  

5) Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku  
z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy (wg ustawy z dnia 18 stycznia               
1951 r. o dniach wolnych od pracy - Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).  

6) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane lub zamierzone do           
realizacji przez Wnioskodawcę/Beneficjenta, odnośnie którego składa on wniosek  
o dofinansowanie wraz z załączoną dokumentacją. 

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin konkursu.  
8) Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć komisję powoływaną przez          

organizatora konkursu, która będzie dokonywać oceny formalnej i merytorycznej         
złożonych wniosków. 

 
 
§ 3  
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1. Wnioskodawcy, który nie otrzymał dofinansowania projektu, w szczególności  
w przypadku niewyłonienia projektu do dofinansowania, zamknięcia konkursu bez         
rozstrzygnięcia lub niezawarcia umowy o dofinansowanie nie przysługują żadne         
roszczenia wobec organizatora konkursu.  

2. Wnioskodawca przystępując do konkursu akceptuje bez zastrzeżeń jego warunki  
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

§ 4  
Fundacja zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub niezawarcia umowy  
o dofinansowanie bez podania przyczyn oraz bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek           
roszczeń z tego tytułu przez Wnioskodawcę  
 

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY OGŁASZANIA KONKURSU 
§ 5  
1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w          

największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją.  
2. Konkurs polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją.  
3. Regulamin, treść ogłoszenia o konkursie oraz wszystkie dokumenty niezbędne do          

złożenia wniosku będą dostępne na stronie internetowej www.damy-rade.info 
 
 

ROZDZIAŁ III: PRZEDMIOT KONKURSU 
§ 6  

1. Dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać wyłącznie projekty: 
− zgodne z celami konkursu oraz zaplanowanymi rezultatami, 
− poprawne merytorycznie, 
− możliwe do zrealizowania przez Wnioskodawcę zarówno pod względem        

finansowym, jak i organizacyjnym, 
 
  

ROZDZIAŁ IV: RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O 
DOFINANSOWANIE 

§ 7  
2. W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się osoby           

prawne oraz instytucje działające na rzecz osób z demencją i / lub ich opiekunów. 
3.  O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak  

i nie prowadzące działalności gospodarczej 
 

ROZDZIAŁ V: WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
§ 8  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pełnej dokumentacji wniosku  

w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i regulaminie.  
2. Wnioskodawcą/Beneficjentem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach konkursu        

jest podmiot który, w szczególności nie zalega w opłatach publicznoprawnych.  
3. Beneficjent zobowiązany jest realizować Projekt z należytą starannością, w         

szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z          
obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową           
realizację Projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku.  

4. Projekt, który otrzyma dofinansowanie, powinien zacząć funkcjonować zgodnie z celami          
konkursu nie później niż od dnia 1 lutego 2020 r. 
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5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również  
z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. 

 
ROZDZIAŁ VI: PULA DOFINASOWANIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU 

§ 9  
1. Całkowita kwota przeznaczona do rozdysponowania na wszystkie projekty, które         

otrzymają dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi do 30 000 zł (słownie:           
trzydzieści tysięcy złotych). 

2. Organizator może dofinansować w ramach kwoty wskazanej w ust. 1 jeden lub większą             
liczbę projektów, jednego lub kilku wnioskodawców. 

3. Organizator może dofinansować całość lub część wybranych projektów. W przypadku          
dofinansowania części projektu Wnioskodawca/Beneficjent dostosowuje wartość projektu       
do wysokości uzyskanego dofinansowania, bądź zapewnia finansowanie nadwyżki ze         
środków własnych lub z innych źródeł.  

 
ROZDZIAŁ VII: TERMIN, SPOSÓB, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O 

DOFINANSOWANIE 
§ 10 
1. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października 2019 r.  o godzinie 8.00 (data otwarcia 
naboru wniosków).  
2. Zakończenie naboru wniosków następuje 31 października 2019 r. o godzinie 16.00 (data 
zamknięcia naboru wniosków). Nabór wniosków odbywa się w dni robocze od godziny 8.00 
do godziny 16.00.  
Datą złożenia wniosku jest data jego osobistego dostarczenia do siedziby Fundacji lub data 
stempla pocztowego  lub data nadania przesyłki kurierskiej. 
3. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w języku polskim w programie 
Microsoft Office Word wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie www.damy-rade.info. 
4. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny być załączone wszystkie niezbędne 
załączniki wymagane dla projektu opatrzone pieczęcią wnioskodawcy i podpisane przez 
osoby uprawnione. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie został 
określony w formularzu wniosku.  
5. Oryginał formularza wniosku powinien być podpisany przez Wnioskodawcę/Beneficjenta 
lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Ponadto, każdą ze stron oryginału 
wniosku parafują osoba/osoby dokonujące podpisu wniosku. 
 
6. Wnioski o dofinansowanie należy doręczyć na adres:  
 
Fundacja Razem Zmieniamy Świat 
87 – 100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26 
 
7. Wniosek o dofinansowanie z wymaganymi ząłącznikami należy składać w zamkniętych           
kopertach. Opis koperty powinien zawierać:  
a. nazwę i adres adresata 
b. nazwę i adres nadawcy 

c. dopisek: Konkurs DAMY RADĘ  
 

1. Wersja elektroniczna wniosku powinna być wysłana na adres mailowy         
fundacja@tzmo.com.pl i zatytułowana „wniosek o dofinansowanie projektu wsparcia        
opiekunów oraz rodzin osób z demencją” 
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ROZDZIAŁ VIII: OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 
 
§ 11 
 
Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 
 
OCENA FORMALNA  
 
§ 12 
 
1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączników 
wymaganych w ramach danego konkursu pod względem spełnienia wymogów formalnych.  
2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, a w szczególności:  
a) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwym formularzu lub niekompletne  
b) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania lub nieopatrzone podpisem i 
pieczęcią  
c) dotyczące projektów innych niż wymienione  
3.  Oceny formalnej wniosku dokonują członkowie Komisji Konkursowej. 
5.Uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie przesłanym 
do Wnioskodawcy (chyba że uzupełnienie wskazanych elementów wniosku lub załączników 
implikuje kolejne zmiany w innych miejscach dokumentu).                                               6. 
Wnioskodawca pisemnie informuje organizatora konkursu o dodatkowych zmianach. 
Wezwanie do usunięcia braków we wniosku przekazywane jest za pośrednictwem poczty 
elektronicznej  
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia uzupełnienia wniosku w terminie 5 dni 
roboczych od daty otrzymania wezwania (termin liczy się od następnego dnia roboczego po 
dniu wysłania wezwania do uzupełnienia). 
10. W wyniku poprawy i uzupełnienia wniosku nie może ulec zwiększeniu kwota 
dofinansowania projektu. Dopuszcza się jedynie zmianę wynikającą z korekty zaokrągleń 
kwoty.  
11. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie Wnioskodawca/Beneficjent nie dokona 
uzupełnienia lub poprawy lub wniosek nie zostanie dostarczony w wymaganej formie, nie 
podlega on dalszej ocenie. 
13. Pozytywnie oceniony wniosek pod względem formalnym podlega ocenie merytorycznej. 
Negatywnie oceniony wniosek pod względem zgodności z kryteriami oceny formalnej nie 
podlega dalszej ocenie. 
 
 OCENA MERYTORYCZNA  
§ 13 
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Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez Komisję Konkursową powołaną przez 
organizatora konkursu w oparciu o kryteria oceny merytorycznej. 

1. Ocena merytoryczna projektów dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria          
merytoryczne: 

a) zgodność projektu z celami Konkursu oraz przyjętymi założeniami, 
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b) planowane rezultaty 
c) realną możliwość realizacji projektu przez Wnioskodawcę, 
d) doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie działań na rzecz opiekunów i rodzin          

osób z demencją 
2. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest w terminie 20 dni roboczych od           

zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowania, nie później niż do dnia 10            
grudnia 2019 r.. 

3. W przypadku pojawienia się wątpliwości na etapie oceny merytorycznej wniosku istnieje           
możliwość wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia stosownych wyjaśnień.        
Wnioskodawca powinien złożyć wyjaśnienia pisemnie w terminie 2 dni roboczych od dnia            
otrzymania wezwania. 

4. Po zakończeniu oceny merytorycznej projektów Komisja Konkursowa sporządza protokół         
z konkursu i kwalifikuje projekty do dofinansowania. 

5. Od decyzji wskazanej w ust. 2 nie przysługuje środek odwoławczy. 
6. Lista projektów wyłonionych przez organizatora do dofinansowania zawierająca nazwy         

Wnioskodawców, tytuły projektów i wartości przyznanych dofinansowań , zostanie         
zamieszczona na stronie internetowej www.damy-rade.info 

 
 
ROZDZIAŁ IX: UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
§ 14 

1. Umowa o dofinansowanie Projektu zostanie podpisana przez organizatora konkursu         
w terminie do 5 dni roboczych od daty podjęcia decyzji w sprawie wyłonienia             
projektów do dofinansowania. W szczególnym przypadku organizator może wydłużyć         
termin podpisywania umów o dofinansowanie.  

2. Warunkiem podpisania umowy w ww. terminie jest dostarczenie wszystkich         
niezbędnych i aktualnych dokumentów pozwalających na zawarcie umowy.  

3. Ostateczny kształt postanowień umowy zostanie ustalony po wyłonieniu przez         
organizatora projektów do dofinansowania.  

 
ROZDZIAŁ X: FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO      
DOFINANSOWANIA W KONKURSIE  
§ 15 

1. Środki na realizację projektu przekazywane są Beneficjentowi na podstawie umowy  
o dofinansowanie w formie zaliczkowej, refundacyjnej lub zaliczkowo-refundacyjnej,        
w sposób i na warunkach określonych w umowie, która będzie przedmiotem           
negocjacji stron. 

2. Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu zobowiązuje się poddać          
kontroli w zakresie prawidłowej realizacji projektu przeprowadzonej przez        
organizatora konkursu na każde jej żądanie i w terminie przez nią wyznaczonym.  

 
ROZDZIAŁ XI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 16 

1. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały organizatora          
konkursu dotyczącej przyjęcia niniejszego Regulaminu.  
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2. Do Regulaminu załącza się:  

1) Wzór wniosku o dofinansowanie– załącznik nr 1,  
.  
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