
REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA INICJATYW SĄSIEDZKICH 

Słowniczek 

1. Regulamin to dokument, który określa warunki, tryb oraz wysokość przyznawania wsparcia w 

ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzki (dalej: Program). 

2. Każde pojęcie oznaczone wielką literą oznacza w Regulaminie: 

 a) Projekt – oddolne działanie społeczne zaproponowane przez Zespół. Projekt może w ramach 

Programu Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich otrzymać Wsparcie. 

b) Wsparcie – wszystkie formy współpracy (pomoc logistyczna, merytoryczna czy przekazanie środków 

finansowych) , do których dochodzi między przedstawicielami Realizatora a Zespołem. 

c) Zespół – grupa osób fizycznych, organizacji pozarządowych, grup sąsiedzkich czy grup nieformalnych, 

które działają na terenie Starej Pragi, Nowej Pragi i Kamionka. Zespół może wypełnić formularz 

Programu Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich i ubiegać się o Wsparcie planowanych działań. 

d) Komisja Konkursowa – komisja oceniająca formularze zgłoszeniowe, w której znajduje się 

przedstawiciele Fundacji Zwalcz Nudę oraz Centrum Komunikacji Społecznej M.St. Warszawy.  

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego w ramach „Program 

Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich” (zwanego dalej Programem) realizowanego przez Fundację 

Zwalcz Nudę z siedzibą przy ul. Ludwika Kickiego 1/lok U4, 04-373 Warszawa. 

2. Program jest częścią projektu „U nas – na prawym brzegu” współfinansowanego ze środków 

miasta stołecznego Warszawy. 

3. Regulamin określa przedmiotowe i podmiotowe kryteria wyboru, zasady przeprowadzenia 

naboru, zobowiązania Fundacji Zwalcz Nudę i zgłaszających inicjatywę oraz sposób 

postępowania przy udzielaniu oraz rozliczaniu wsparcia finansowego w ramach Programu. 

4. Celem Programu jest udzielenie Wsparcia przy realizacji działań sąsiedzkich Zespołom 

działającym na tym obszarze.  

 

§2 Przeznaczenie i zasady udzielania wsparcia 

 

1. Kwota przeznaczona na wsparcie wszystkich Projektów w ramach Programu wynosi 50 000 zł. 

W 2021 roku kwota przeznaczona na wsparcie wynosi 25 000 zł, a w 2022 roku - również 25 

000 zł. 

2. Wysokość wsparcia finansowego Projektu może wynosić od 50 zł do 5 000 zł.  

3. Głównym założeniem Programu jest wsparcie oddolnych inicjatyw Zespołów. Wybrane 

Projekty uzyskają od Fundacji Zwalcz Nudę wsparcie w formie sfinansowania niezbędnych 



zakupów lub zwrotu środków za produkty zakupione na potrzeby realizacji inicjatywy - w 

terminie określonym w porozumieniu ze zgłaszającym inicjatywę.  

4. Wspierane Projekty powinny zwiększać zaangażowanie mieszkańców w lokalne problemy, 

umożliwiać integrację międzypokoleniową oraz między nowymi i dawnymi mieszkańcami; 

wspierać wymianę doświadczeń i budowanie więzi sąsiedzkiej; wpływać na poprawę 

otoczenia, odkrywanie lokalnej historii i pogłębianie lokalnego patriotyzmu. 

5. Zwrot środków jest możliwy jedynie po okazaniu dowodów zakupu, takich jak faktura VAT czy 

paragon z NIP-em. Dokumenty muszą być wystawione na dane Fundacji Zwalcz Nudę, ul. 

Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa, NIP 952 212 71 06.  

6. W ramach wsparcia niedozwolone są zakupy balonów, plastikowych naczyń, sztućców i innych 

przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku; chińskich lampionów, sztucznych 

ogni i petard oraz innych przedmiotów których zastosowanie będzie zanieczyszczać 

środowisko. 

7. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Fundacja Zwalcz Nudę odmówi 

dofinansowania projektów, które szerzą nienawiść, nietolerancję, propagują przekonania 

polityczne, religijne itd.  

8. Od Zespołów nie jest wymagany wkład własny. 

9. Wsparcie finansowe udzielone w ramach Programu musi zostać przeznaczone na 

sfinansowanie oddolnej inicjatywy na terenie Nowej Pragi, Starej Pragi lub Kamionka. 

10. Zespół powinien skonsultować listę zakupów i listę potrzebnych materiałów z Fundacją Zwalcz 

Nudę i uzyskać akceptację Fundacji zanim dokona zakupów. 

11. Dokumentację finansową należy przekazać najpóźniej tydzień po zrealizowaniu inicjatywy. 

12. Projekty objęte wsparciem nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od osób biorących w nich 

udział nie mogą być pobierane opłaty. 

 

§3 Zgłoszenie Projektu 

1. Warunkiem otrzymania Wsparcia jest zgłoszenie się do Programu za pomocą formularza 

internetowego dostępnego na stronie internetowej https://zwalcznude.pl/u-nas-na-prawym-

brzegu/program-wsparcia-inicjatyw-sasiedzkich  

2. Wypełnienie formularza na stronie internetowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem 

Wsparcia. 

3. Zespół może złożyć maksymalnie dwa Projekty w miesiącu. 

4. W Zespole musi znajdować się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Niepełnoletni 

członkowie zespołu muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział 

w Programie (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

 

§4 Warunki realizacji Projektu 

1. Program trwa do 30 listopada 2022 roku lub do wyczerpania środków. 

2. Warunkiem realizacji inicjatywy jest podpisanie porozumienia z Fundacją Zwalcz Nudę 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Fundacja Zwalcz Nudę nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane kontaktowe w 

nadesłanych formularzach. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20. dnia każdego miesiąca. Komisja konkursowa do 30. dnia 

każdego miesiąca wybierze pulę wybranych inicjatyw do wsparcia. Inicjatywy zgłoszone po 20-

stym dniu miesiąca zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu.  

https://zwalcznude.pl/u-nas-na-prawym-brzegu/program-wsparcia-inicjatyw-sasiedzkich
https://zwalcznude.pl/u-nas-na-prawym-brzegu/program-wsparcia-inicjatyw-sasiedzkich


5. Fundacja Zwalcz Nudę zastrzega sobie prawo do anulowania wsparcia w następujących 

sytuacjach: 

a) naruszenia przez zgłaszającego inicjatywę przepisów prawa i/lub zasad Regulaminu udzielania 

wsparcia;  

b) zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej, której Fundacja Zwalcz Nudę nie mogła przewidzieć w 

chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia 

kontynuowanie inicjatywy lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego. 

 

§5 Ocena wniosków 

1. Ocena zgłoszeń o udzielenie wsparcia składa się z jednego etapu: oceny formalno-

merytorycznej i przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru Fundacji Zwalcz Nudę. 

Ocena dokonywana będzie przez zespół Fundacji Zwalcz Nudę oraz przedstawiciela Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu M.St. Warszawy. Karta oceny w załączniku (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu).  

2. Ocena Projektu jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy. 

 

§6 Rozwiązanie umowy i rozliczenie  

1. Fundacja Zwalcz Nudę może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w formie 

pisemnego wypowiedzenia, w przypadku gdy: 1) Zespół złoży lub posłuży się podrobionym, 

przerobionym, poświadczającym nieprawdę albo nierzetelnym dokumentem; 2) Zespół 

odmówi składania wyjaśnień, informacji lub dokumentów żądanych przez Fundację Zwalcz 

Nudę w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych; 3) Zespół nie 

przedłoży dokumentów rozliczających inicjatywę we wskazanym terminie; 4)Zespół nie 

przestrzega zapisów Regulaminu; 5) Projekt narusza prawa osób trzecich lub jest niezgodna z 

przepisami obowiązującego prawa i niniejszym regulaminem. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego porozumienia stron, na wniosek 

każdej ze stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze 

wykonywanie postanowień w niej zawartych.  

3. Zespół zobowiązany jest do zwrotu całości wypłaconych środków, jeżeli: 1) złożył podrobiony, 

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu na etapie ubiegania się o wsparcie 

finansowe; 2) Projekt naruszał prawa lub godność osób trzecich lub szerzyła nienawiść 3) 

Projekt nie został zrealizowana zgodnie z założeniami. 

4. Rozliczenie Projektu musi nastąpić najpóźniej 14 dni po jego zakończeniu. 

5. W przypadku nierozliczenia Projektu formalnie, finansowo i merytorycznie w założonym 

terminie Fundacja nie przekaże Zespołowi środków. 

6. Aby rozliczyć inicjatywę Zespół musi wypełnić Sprawozdanie (Załącznik nr 4 do Regulaminu) i 

przesłać dokumentację fotograficzną (minimum 5 zdjęć) na adres mailowy 

julita@zwalcznude.pl 

 

§7 Dane osobowe 

mailto:julita@zwalcznude.pl


1. Administratorem danych osobowych podanych przez Zespół jest Fundacja Zwalcz Nudę z 

siedzibą przy ul. Ludwika Kickiego 1/lokal U4, 04-373 Warszawa.  

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email julita@zwalcznude.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. 3. Dane osobowe podane przez członków Zespołu będą przetwarzane w celach i w oparciu o 

następujące podstawy prawne:  

a) organizacja, promocja i przeprowadzenie Programu, publikacja informacji o zwycięskich 

zgłoszeniach oraz wybranych dzieł będących efektami Projektu na stronie internetowej 

Fundacji Zwalcz Nudę (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. F RODO);  

b) rozliczenie i sprawozdawczość, w tym obowiązki, takie jak nałożone na płatnika podatku 

dochodowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO); 

c) ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w Programie, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Fundacji Zwalcz Nudę, takich jak 

hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT. 

 5. Dane Zespołów będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników, a po tym terminie 

zostaną usunięte. Dane Zespołów z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji 

księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać 

dokumentację księgową.  

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz usunięcia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich przetwarzania.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia zorganizowania 

Programu oraz powiadomienia Zespołów o wybraniu do realizacji ich przedsięwzięć. 

 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Fundacja Zwalcz Nudę zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub jakiegokolwiek 

dokumentu określającego warunki Programu, do którego odwołuje się Regulamin. 

2. Regulamin oraz jego zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Fundacji Zwalcz Nudę. 

3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - porozumienie 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

zawarte w dniu ……………………………………………………….. pomiędzy 

Fundacją Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa, NIP 952 212 71 06, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000473181, reprezentowaną przez 

Krystynę Radkowską - Prezes Zarządu,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Strony porozumienia postanawiają, co następuje: 

1. Fundacja Zwalcz Nudę zobowiązuje się  niezbędnego wsparcia podczas realizacji inicjatywy 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………  

2. Fundacja Zwalcz Nudę zobowiązuje się do wsparcia ww. inicjatywy w formie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Lider inicjatywy/organizacja realizująca inicjatywę zobowiązuje się do jej organizacji w 

terminie……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Lider inicjatywy/organizacja zobowiązuje się do przeznaczenia wsparcia na cele realizacji 

projektu, którego dotyczy porozumienie zgodnie z jego opisem we wniosku zgłoszeniowym 

inicjatywy złożonym w dniu …… oraz zgodnie z zaakceptowanym przez strony planem 

wydatków 

5. Obie strony porozumienia zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Programu Wsparcia 

Inicjatyw Sąsiedzkich umieszczonego na stronie …www………….. 

 

 

………………………………………………..     …………………………………………………. 

Fundacja Zwalcz Nudę      Lider inicjatywy/organizacja  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - karta oceny 

 

Zgłaszający inicjatywę  

Czy inicjatywa będzie realizowana na terenie 
Starej Pragi, Nowej Pragi lub Kamionka?  

TAK/NIE 

Czy inicjatywa ma charakter integrujący 
mieszkańców starych i nowych mieszkańców 
Starej Pragi, Nowej Pragi lub Kamionka? 

TAK/NIE 

Czy zapotrzebowanie na wsparcie, zgłaszane w 
formularzu zgłoszeniowym, jest możliwe do 
zrealizowania przez zgłaszającego Inicjatywę?  

TAK/NIE 

Czy inicjatywa spełnia wymogi regulaminu 
Programu Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich?  

TAK/NIE 

Czy zgłoszona inicjatywa wyróżnia się autorskim 
pomysłem i oryginalnością, jest ciekawa?  

TAK/NIE 

Czy zgłaszający dysponuje zasobami, które 
ułatwią realizację inicjatywy? 

TAK/NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu - zgoda na udział w Programie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych osób niepełnoletnich 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Programie Wsparcia Inicjatyw Społecznych przez moje 

dziecko/podopiecznego ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko). 

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. a RODO.  Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych w celu uczestnictwa 

w Programie Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich w 2021 i 2022 roku. 

 

Administratorem danych jest Fundacja Zwalcz Nudę z siedzibą przy ul. Ludwika Kickiego 1/lokal U4, 04-

373 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 

julita@zwalcznude.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane będą powierzane 

instytucjom partnerskim w ramach Projektu Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich i Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach Programu 

Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich 



 

Imię i nazwisko Członka Zespołu: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa inicjatywy: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Okres realizacji Projektu: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Opis realizacji Projektu (z uwzględnieniem jego rezultatów): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 



 

Prosimy o dołączenie do Sprawozdania dokumentacji fotograficznej w postaci oddzielnych plików. 

 

 

Oświadczam, że środki finansowe w wysokości ……………………. zł otrzymane w ramach Programu 

Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich Zespół przeznaczył wyłącznie na realizację projektu. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Data i podpis Członka Zespołu 

 

 

 

 

 

 


