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PROGRAM MIKROGRANTÓW

MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI
inicjatywy wspólnot sąsiedzkich

I. Informacje ogólne
1. Pomysłodawcą Programu jest Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 171 w Łodzi.
2. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Więckowskiego 62/4, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
3. Stowarzyszenie opracowało cele i założenia Programu, a następnie realizuje Program w ramach
usługi polegającej na wypracowaniu modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty
mieszkaoców poprzez działania animacyjno – integracyjne „Modelowa Wspólnota”. Działania
te zawarte są w projekcie pilotażowym pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”.
4. Program w ramach projektu pilotażowego finansowany jest ze środków Funduszy Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.
5. Realizatorami Koocowymi działao w Programie mikrograntów są organizacje pozarządowe lub inne
podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, spółdzielnia socjalna, grupa nieformalna, podmioty niekomercyjne,
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, zwani dalej „Wykonawcami Koocowymi”, którzy złożyli
wniosek w konkursie na działania animacyjno – integracyjne i uzyskali pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną oraz rekomendacje Komisji Konkursowej do wdrożenia działao.
6. Program mikrograntów „Między Nami Sąsiadami – inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”
trwa od 26 marca do 15 listopada 2018 r.

II. Cele Programu
1. Celem Programu jest inicjowanie i/lub wspieranie budowania kapitału społecznego mieszkaoców
miasta, poprzez wzbudzanie w nich poczucia wspólnoty, integrowanie społeczności lokalnej
i motywowanie do podejmowania wspólnych działao.
2. Cel realizowany będzie poprzez działania animujące oraz poprzez przyznanie Wykonawcom
Koocowym 20 mikrograntów na realizację inicjatyw o charakterze działao animacyjno –
integracyjnych z zakresu animacji społecznej, animacji kultury, aktywizacji społeczno – gospodarczej
i edukacji dla przedsiębiorczości, pedagogiki oraz profilaktyki społecznej lub animacji sportu
i kultury fizycznej. Każda realizowana inicjatywa opiera się o autorską koncepcję Wykonawcy
Koocowego i wpisuje się w cele Programu mikrograntów.
3. W ramach Programu inicjatywy kierowane są do mieszkaoców 20 wybranych nieruchomości, w tym
kamienic wyremontowanych w ramach Programu „MIA100 KAMIENIC” oraz bloku WTBS
przy ul. Kaliskiej 11/17. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu na dofinansowanie realizacji inicjatyw wspólnot sąsiedzkich.

„Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

4. W ramach Programu w każdej wskazanej nieruchomości może byd realizowana tylko jedna
inicjatywa objęta wsparciem finansowym w ramach konkursu mikrograntowego.
5. W ramach realizowanych mikrograntów Wykonawcy Koocowi w wybranych do Programu
nieruchomościach, w ścisłej współpracy z mieszkaocami, zorganizują minimum trzy wydarzenia
z udziałem społeczności danej wspólnoty. Charakter przedsięwzięd będzie adekwatny do liczby
lokatorów, ich wieku oraz zainteresowao. Ważne jest, aby inicjatywy realizowane
w ramach konkursu mikrograntowego miały charakter wspólnotowy, angażowały jak największą
liczbę lokatorów, opierały się na zasobach mieszkaoców i nieruchomości oraz motywowały
do wspólnych przedsięwzięd także po zakooczeniu Programu.

III. Sposób finansowania inicjatyw
1. W Programie zostanie przyznanych 20 mikrograntów, każdy w wysokości 5.000,00 zł brutto
(pięd tysięcy złotych). Jeden mikrogrant docelowo przeznaczony jest na realizację jednej inicjatywy
w społeczności danej nieruchomości.
2. W przypadku braku wniosków spełniających kryteria formalne i/lub merytoryczne dla danej
nieruchomości Komisja Konkursowa w porozumieniu z Biurem ds. Rewitalizacji decyduje o realizacji
mikrograntu przez innego Wykonawcę Koocowego tak, aby każda ze wskazanych nieruchomości
objęta została Programem.

IV. Założenia Programu
1. Istotnymi elementami Programu są:
 praca animatorów w 20 wybranych do Programu nieruchomościach, służąca informowaniu
mieszkaoców o Programie, inicjowaniu lub wspieraniu aktywności mieszkaoców
tych nieruchomości, wspieranie w procesie planowania inicjatyw i przygotowania wniosków
konkursowych, pośredniczenie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi
realizacją inicjatyw z mieszkaocami, wspieranie w czasie realizacji inicjatyw i inne działania
na rzecz wspólnot, związane z właściwą i terminową realizacją Programu. Animatorzy
zatrudnieni są przez Wykonawcę Programu: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.
 konkurs na działania animacyjno – integracyjne z zakresu animacji społecznej, animacji kultury,
aktywizacji społeczno – gospodarczej i edukacji dla przedsiębiorczości, pedagogiki
oraz profilaktyki społecznej lub animacji sportu i kultury fizycznej. W ramach konkursu
Wykonawcy Koocowi składają ofertę realizacji inicjatyw planowanych i wdrażanych
z mieszkaocami wybranej nieruchomości.
2. Informacje o pracy animatorów przekazywane będą w bezpośrednich kontaktach
z przedstawicielami wspólnot oraz zamieszczone zostaną na stronie Organizatora:
www.spoleczniezaangazowani.pl w zakładce WSPÓLNOTY.
3. Mieszkaocy wybranych do Programu nieruchomości mogą wziąd udział w Programie
na dwa sposoby:
 pracując nad inicjatywą samodzielnie i samodzielnie składając wniosek o mikrogrant
 pracując nad inicjatywą wraz z podmiotem zewnętrznym zainteresowanym wspólną
realizacją inicjatywy
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W obu przypadkach wsparcia, na zgłoszenie wspólnoty, udzielają animatorzy.
4. Regulamin konkursu, formularz wniosku, karta oceny formalnej i merytorycznej oraz wzór
sprawozdania z realizacji inicjatyw zamieszczone będą na stronie Organizatora:
www.spoleczniezaangazowani.pl w zakładce WSPÓLNOTY.
5. Wnioski można składad w wersji papierowej oraz elektronicznej:
 osobiście
w
siedzibie
Stowarzyszenia
Społecznie
Zaangażowani
przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9 w dni robocze w godz. 15.00 - 19.00
 za pośrednictwem operatora pocztowego w formie papierowej na adres Stowarzyszenie
Społecznie Zaangażowani ul. Więckowskiego 64/2, 90 – 735 Łódź (uwaga: liczy się data
wpływu do Organizatora konkursu, a nie data stempla)
 mailem
przesyłając
podpisane
i
zeskanowane
dokumenty
na
adres:
biuro@spoleczniezaangazowani.pl, wpisując w tytule wiadomości: Konkurs mikrograntowy
„Między Nami Sąsiadami”.
6. Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem formalnym.
Pozytywnie ocenione wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej.
7. W
konkursie
Wnioskodawca
może
złożyd
maksymalnie
3
wnioski,
każdy skierowany do mieszkaoców innej nieruchomości.

V. Harmonogram Programu
1. Harmonogram konkursu
26.03.2018
Ogłoszenie Programu i konkursu na działania animacyjno – integracyjne
09.04 - 22.04.2018

Składanie wniosków

do 27.04.2018

Ogłoszenie wyników konkursu

27.04 – 30.04.2018

Podpisywanie umów z Wykonawcami

01.05 – 31.10.2018

Realizacja inicjatyw i sprawozdawczośd Wykonawców Koocowych

15.11.2018

Zamknięcie realizacji i rozliczeo konkursu
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2.

Harmonogram działao informacyjnych i wspierających związanych z konkursem i realizacją
inicjatyw

26.03 – 20.04.2018

 Spotkania informacyjno-animujące dla mieszkaoców bezpośrednio
we wszystkich 20 nieruchomościach wybranych do Programu
(szczegółowe terminy dostępne będą na stronie Organizatora
oraz na plakatach umieszczonych w tych nieruchomościach)
 Dodatkowe spotkania z animatorem, maksymalnie 4 godziny
realizowane na wniosek zainteresowanej wspólnoty, we wspólnotach
lub w siedzibie Organizatora
(Miejsce/ Spotkao, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9)

09.04.2018

Otwarte spotkania informacyjno-animujące nt. programu i konkursu
w siedzibie Organizatora

16.04.2018
godz. 18.00
Miejsce/ Spotkao ul. 28-Pułku Strzelców Kaniowskich 9
04.04.2018
11.04.2018
18.04.2018

Dyżury animatora w celu indywidualnego wsparcia osób/podmiotów
zainteresowanych udziałem w konkursie na etapie przygotowywania
inicjatyw i wniosków grantowych (planowanie aktywności i ich form,
wypełnianie formularza wniosku)
godz. 17.00 – 19.00
Miejsce/ Spotkao, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

01.05 – 14.11.2018

Wsparcie animatorów w czasie realizacji inicjatyw i przygotowywania
sprawozdao

VI. Kontakt w sprawie Programu
W przypadku pytao dotyczących Programu informacji udziela koordynatorka Programu Agnieszka Reiske:
 kontakt drogą mailową: biuro@spoleczniezaangazowani.pl
 telefonicznie w dni robocze w godzinach 16.00 – 19.00: tel. nr 508 38 88 40.

VII. Informacje o Organizatorze Programu
1. Organizator Programu jest lokalną organizacją pozarządową, realizującą działania oddolne na rzecz
mieszkaoców Łodzi, w tym wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych.
2. Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców,
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000448145, NIP 727 27 88 402, REGON 101549015.
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3. Osoby zatrudnione do realizacji Programu specjalizują się w pracy w obszarach animacji społecznej
i kulturalnej, streetworkingu, pracy socjalnej, a także w planowaniu i realizacji projektów
społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, czy w zakresie przedsiębiorczości.
4. Biuro Organizatora znajduje się w Miejscu/Spotkao przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9,
czynne w dni robocze w godz. 15.00 – 19.00 oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu
się. Kontakt: biuro@spoleczniezaangazowani.pl,
Tel. 508 38 88 40/ 509 746 758
www.spoleczniezaangazowani.pl
FB: Społecznie Zaangażowani oraz Stare Polesie / Miejsce Spotkań

