
                                                           
 

Regulamin konkursu „Mini działania sąsiedzkie” 

  
1. Stowarzyszenie OdDolne Miasto, zwany dalej Operatorem, realizuje program „Mini działania 

sąsiedzkie” Rady Dzielnicy Śródmieście. Celem programu jest wspieranie inicjatyw 
mieszkańców Śródmieścia w Gdańsku w obszarze szeroko rozumianych ekologicznych i 
zielonych inicjatyw sąsiedzkich. W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na 
realizację pomysłów w ww. obszarze przez lub dla mieszkańców Śródmieścia. Projekty muszą 
być realizowane na rzecz mieszkańców Śródmieścia w Gdańsku. Dofinansowano ze środków 
Dzielnicy Śródmieścia w Gdańsku.  

2. O dotacje może się ubiegać każdy pełnoletni mieszkaniec Śródmieścia lub pełnoletni 
mieszkaniec innej dzielnicy Gdańska, zwany dalej Realizującym Przedsięwzięcie.  Z 
zastrzeżeniem, że przedkłada projekt, którego beneficjentami będą mieszkańcy 
Śródmieścia. Projekty muszą oddziaływać na min. 5 osób niezwiązanych z ich 
tworzeniem. Wnioski złożone przez niepełnoletnie osoby będą odrzucane z przyczyn 
formalnych.  

3. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze konkursu. Oznacza to, że złożenie podania o 
dofinansowanie projektu NIE jest równoznaczne z przyznaniem środków.  

4. Operator nie określa szczegółowo rodzaju działań, jednak muszą one dotyczyć obszaru 
Śródmieścia i mieć związek z szeroko rozumianymi działaniami ekologicznymi/zielonymi.   

5. Dotacje przeznaczone będą na projekty przeprowadzone przez Realizatora Przedsięwzięcia, 
które spełniają wszystkie warunki:  

- ukierunkowane są na rzecz lokalnej społeczności,  

- ukierunkowane na działania zielone i ekologiczne 

- są przygotowane i zrealizowane na Śródmieściu,  

- nie są działalnością o charakterze politycznym lub wyznaniowym,  

- planowane działania odbywają się do końca września 2021 r.  

6. Jedna osoba w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację jednego projektu.  

7. Wypełnione podanie należy złożyć w 1 egzemplarzu w dniach od 26.07.2021 do 08.08.2021 
(decyduje data wpłynięcia wniosku do Operatora). Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego 
całkowite wypełnienie wraz z budżetem. Opisane koszty w trakcie realizacji inicjatywy mogą 
być przesuwane wyłącznie za pisemną zgodą Stowarzyszenia OdDolne Miasto. Podania 
można przesyłać do 8 sierpnia do godz. 00.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres mailowy: oddolnemiasto@gmail.com lub składać osobiście do skrzynki kontaktowej 
Rady Dzielnicy Śródmieście na ul. Ogarna 29/30, 80-826 Gdańsk. Wnioski złożone drogą 
elektroniczną muszą być skanem oryginału wraz z odręcznym podpisem osoby składającej 
wniosek.  
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Osoba kontaktowa do udzielania informacji na temat projektu to Natalia Grzymała tel. 

691939544.  

 

8. Operator o wyborze projektów wybranych do realizacji i przyznaniu ich autorom 
dofinansowania poinformuje autorów wniosków w terminie do 10 sierpnia do godz.12.00 

9. Wszystkie koszty realizacji przedsięwzięcia, dofinansowane ze środków dotacji od Operatora 
należy zakupić na fakturę, wystawioną na:  

Stowarzyszenie Oddolne Miasto, ul. Królikarnia 5/15 80-744 Gdańsk NIP: 583 33 94 592 

Faktury nie mogą być z datą wcześniejszą niż 10.08.2021 oraz z późniejszą niż 30.09.2021 

10. Rozliczenie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków dotacji od operatora musi 
nastąpić najpóźniej do trzech dni roboczych po zrealizowaniu przedsięwzięcia i bezwzględnie 
musi zawierać dokumentację składającą z opisu wydarzenia oraz oraz zdjęć ilustrujących 
przedsięwzięcie, w którym bierze udział przynajmniej 5 osób.  

11. W przypadku niewywiązania się przez Realizatora Przedsięwzięcia z warunków rozliczenia 
jego realizacji, opisanych w pkt. 10, Realizator Przedsięwzięcia, który otrzymał od Operatora 
środki finansowe na jego przeprowadzenie, zobowiązuje się do zwrotu Operatorowi tych 
środków finansowych.  

  Rada Dzielnicy Śródmieście, 80-826 Gdańsk. ul. Ogarna 29/30, tel. +48 513 551 523 

e-mail: srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl, www.gdansk.pl/srodmiescie 

 Dofinansowano ze środków Dzielnicy Śródmieście w Gdańsku.   
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