REGULAMIN PROGRAMU „63 DZIAŁANIA NA 63 DNI POWSTANIA”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „63 działania na 63 dni
Powstania” polegającym na wsparciu działań społecznych poprzez udzielenie dofinansowania
tym działaniom, które są skierowane do najbliższego otoczenia i społeczności lokalnej,
w których żyją osoby realizujące dane działanie.
2. Fundatorem grantu jest miasto stołeczne Warszawa, a organizatorem zadania Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Operatorem grantu jest Okręg Mazowiecki
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (OM ZHR) z siedzibą w Warszawie
przy ul. Ursynowskiej 36/38 i Stowarzyszenie Harcerskie (SH) z siedzibą w Warszawie
przy ul. Hożej 57/44.
3. Maksymalna liczba działań społecznych, jakie otrzymają dofinansowanie w ramach programu
to 63.
4. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w tym do członków
organizacji pozarządowych.
5. Złożenie wniosku w ramach programu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody
na postanowienia niniejszego regulaminu.
6. Udział w programie jest bezpłatny.
7. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


programie – należy przez to rozumieć program „63 działania na 63 dni Powstania”;



operatorze – należy przez to rozumieć Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Harcerskie;



dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pokrycie przez operatora kosztów
realizacji działania społecznego wskazanego we wniosku na podstawie wystawionych
faktur/rachunków albo przekazanie realizacji zadania publicznego wybranej
organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 16 ust. 7
wskazanej ustawy;



doradcach – należy przez to rozumieć liderów harcerskich, posiadających
doświadczenie w pisaniu wniosków dotacyjnych, we wspieraniu i motywowaniu grup
i zespołów oraz w realizowaniu działań i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych,
którzy w ramach programu świadczą pomoc w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu
działań społecznych;



komisji – należy przez to rozumieć przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy oraz operatora, którzy podejmują decyzje o udzieleniu lub
nieudzieleniu dofinansowania;



działaniu społecznym – należy przez to rozumieć działanie lokalne, na które zespoły
zamierzają zdobyć dofinansowanie;



wniosku – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do regulaminu, za pomocą którego
uczestnicy przedstawiają propozycję działania społecznego;



zespole – należy przez to rozumieć przynajmniej dwie osoby fizyczne, z których co
najmniej jedna jest osobą pełnoletnią albo organizację pozarządową lub inny podmiot
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, realizujących działanie społeczne.

§2 CELE PROGRAMU
1. Propagowanie patriotyzmu lokalnego na miarę naszych czasów z jednoczesnym odwołaniem
się do dziedzictwa historycznego – dofinansowanie 63 działań społecznych symbolizujących
63 dni Powstania Warszawskiego.
2. Zachęcenie mieszkańców Warszawy do aktywności społecznej.
3. Zainspirowanie mieszkańców Warszawy do podejmowania kreatywnych form działania
na rzecz lokalnych społeczności.
4. Pomoc w zaplanowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu wymyślonych przez zespoły działań
społecznych.
5. Rozpowszechnienie idei oddolnych inicjatyw społecznych, a także nawiązywania przy nich
współpracy z m.st. Warszawą za pomocą mechanizmu inicjatywy lokalnej.
6. Wspieranie obywatelskiej, społecznej i sąsiedzkiej współpracy realizowanej w formie
nieformalnych grup i zespołów.
§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Działania społeczne mogą być realizowane od 1 sierpnia do 2 października 2014 r.
2. Wnioski o dofinansowanie działań społecznych są przyjmowane w okresie od 14 lipca
do 14 września 2014 r., a ich rozpatrywanie będzie odbywało się w sposób ciągły, jednak nie
częściej niż raz na tydzień, przy czym ostatnie posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się
15 września 2014 r.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania to 1500 zł.
4. Wkład własny w postaci pracy społecznej członków zespołu (którą należy opisać w punkcie
11. wniosku) jest niezbędny do uzyskania dofinansowania. Zespół może też wykazać wkład
własny finansowy i/lub rzeczowy.
5. Zespoły zgłaszają się do programu poprzez przesłanie na adres e-mailowy
63dzialania@gmail.com
wniosku
dostępnego
na
stronie
internetowej
www.powstanie44.um.warszawa.pl,
www.mazowsze.zhr.pl/63dzialania
oraz www.sh.org.pl/63dzialania.
6. Karta oceny wniosku, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, będzie podstawą
oceny zaplanowanych działań społecznych i udzielenia bądź nieudzielenia dofinansowania.

7. Decyzje o dofinansowaniu bądź niefinansowaniu zgłoszonych działań społecznych będą
podejmowane w drodze konkursu przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz operatora.
8. Decyzja o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu działania (w tym przypadku będzie to
decyzja wraz z uzasadnieniem) zostanie przesłana zespołowi na adres poczty elektronicznej
podany we wniosku.
9. Wniosek, który został odrzucony, może być ponownie złożony, o ile zostanie poprawiony
stosownie do uzasadnienia odrzucenia (nie dotyczy wniosków odrzuconych podczas
ostatniego posiedzenia komisji).
10. Podstawą przekazania dofinansowania jest podpisanie umowy przez członka zespołu
(koniecznie osoba pełnoletnia) z operatorem.
11. Formy dofinansowania są elastyczne i dopasowane do potrzeb uczestników. Preferowane jest
wykonywanie przelewów bezpośrednio przez operatora, ale w szczególnych przypadkach
dopuszcza się także inne formy, np. udzielanie zaliczek (również poprzez przelewy bankowe).
12. W trakcie trwania programu zespoły mają możliwość regularnego kontaktu z doradcami.
Kontakt do doradców znajduje się na stronie internetowej www.mazowsze.zhr.pl/63dzialania
oraz www.sh.org.pl/63dzialania.
13. Zadania zespołu, którego działanie społeczne otrzymało dofinansowanie:


w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o uzyskaniu dofinansowania działania
społecznego członek zespołu skontaktuje się z operatorem, aby ustalić szczegółowe
warunki umowy, formy dofinansowania, realizacji i rozliczenia działania społecznego;



zrealizowanie działania społecznego zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku;



dostarczenie dokumentów finansowych rozliczających działanie społeczne najpóźniej
do tygodnia od zakończenia działania społecznego;



stały kontakt z operatorem oraz bieżące zgłaszanie i wyjaśnianie wszelkich problemów
i wątpliwości związanych z realizacją działania społecznego;



uczestnictwo w zorganizowanych przez operatora warsztatach, których tematem będzie
mechanizm inicjatywy lokalnej (pożądana jest obecność wszystkich członków zespołu,
natomiast obowiązkowa – przynajmniej jednego).

§ 4 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNYCH
1. Odpowiedzialność za realizację działania społecznego i rozliczenie otrzymanych środków
rozkłada się solidarnie na wszystkich pełnoletnich członkach zespołu.
2. Odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w trakcie realizacji
działania społecznego rozkłada się na wszystkich pełnoletnich członkach zespołu i w żadnym
wypadku nie obciąży ona m.st. Warszawy ani operatora. Realizacja działania społecznego nie
naruszy praw osób trzecich, a w przypadku ewentualnych roszczeń pełnoletni członkowie
zespołu zwolnią m.st. Warszawę i operatora z odpowiedzialności.

3. Zespoły podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Administratorem danych osobowych
zbieranych podczas realizacji programu jest operator. Zbieranie i wykorzystywanie danych
osobowych następuje na zasadach zgodnych z przepisami prawa polskiego, głównie w celach
komunikacyjnych, ewaluacyjnych i sprawozdawczych.
4. Prawa autorskie do tekstów, grafiki, zdjęć, dźwięków, filmów i innych materiałów powstałych
w ramach realizacji programu posiadają ich twórcy, którzy jednocześnie przekazują prawo
do nieograniczonego wykorzystania powstałych w trakcie realizacji działania powyższych
materiałów miastu stołecznemu Warszawa i operatorowi.
5. Zespoły przystępujące do programu zobowiązują się nie używać w ramach programu
materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich.
W przeciwnym razie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa
naruszyły.
6. Zespoły przystępujące do programu zgadzają się na przekazanie i przetwarzanie poniższych
danych przez Urząd m.st. Warszawy: imię, nazwisko, adres kontaktowy – najlepiej mailowy.
Urząd m.st. Warszawy będzie wykorzystywał udostępnione dane w celu przekazywania
informacji o podobnych projektach i inicjatywach.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać
na adres e-mailowy 63dzialania@gmail.com.
2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez
przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej podany we wniosku
oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

