
§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu 

„Program Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich” realizowanego przez Fundację Zwalcz Nudę z 

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

2. Program Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich 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 projektu. 

4. Celem Programu Wsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich jest udzielenie wsparcia finansowego, 

merytorycznego i logistycznego, przy realizacji działań sąsiedzkich, mieszkańcom Nowej, Starej 

Pragi, Kamionka i organizacjom pozarządowym działającym na tym obszarze.  

 

§2 Przeznaczenie i zasady udzielania wsparcia 

 

1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich inicjatyw w ramach projektu 

wynosi 50 000 zł (po 25 000 zł na rok 2021 i 2022).  

2. Wysokość wsparcia finansowego może wynosić od 50 zł do 5 000 zł. W wyjątkowych sytuacjach 

wysokość wsparcia będzie ustalana indywidualnie – decyzję podejmuje Zarząd Fundacji Zwalcz 

Nudę. 

3. Głównym założeniem projektu jest wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Pragi i 

organizacji pozarządowych. Projekty wybrane do dofinansowania uzyskają od Fundacji Zwalcz 

Nudę wsparcie w formie sfinansowania niezbędnych zakupów lub zwrotu środków za produkty 

zakupione na potrzeby realizacji inicjatywy - w termin określonym w porozumieniu ze 

zgłaszającym inicjatywę.  

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

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

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

5. Dokumenty księgowe na zakupy w ramach inicjatyw sąsiedzkich poniżej 20 zł nie są 

akceptowane, a ich koszty nie zwracane. Zaleca się robienie zakupów na kwoty od 100 zł i 

powyżej.  

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. Maksymalny całkowity poziom wsparcia wynosi 100% kosztów poniesionych przez 

zgłaszających inicjatywę.  

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

dofinansowania projektów, które szerzą nienawiść, nietolerancję, propagują przekonania 

polityczne, religijne itd.  

9. Od zgłaszających inicjatywę nie jest wymagany wkład własny. 

10. Wsparcie finansowe udzielone w ramach projektu musi zostać przeznaczone na sfinansowanie 

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



11. Zgłaszający inicjatywę powinien skonsultować listę zakupów i listę potrzebnych materiałów z 

Fundacją Zwalcz Nudę i uzyskać akceptację Fundacji zanim dokona zakupów. 

12. Dokumentację należy przekazać  najpóźniej tydzień po zrealizowaniu inicjatywy. 

 

§3 Zgłaszający inicjatywę 

1. Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, grup nieformalnych lub organizacji 

pozarządowych działających na terenie Nowej, Starej Pragi lub Kamionka.  

2. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego 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  

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

wsparcia. 

 

§4 Warunki realizacji projektu 

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

2. Warunkiem realizacji projektu 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 marca i 20 maja. Komisja konkursowa do 30 marca i 30 

maja wybierze pulę wybranych inicjatyw do wsparcia. Jeżeli pula środków przeznaczonych na 

realizację działań nie zostanie wyczerpana, organizator zastrzega sobie możliwość 

przygotowania dodatkowego naboru.  

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 Wniosków o udzielenie wsparcia składa się z jednego etapu: oceny formalno-

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

Ocena wniosków dokonywana będzie przez komisję konkursową w formie niezależnej oceny 

Wniosków. Karta oceny w załączniku (Załącznik nr 2 do Regulaminu).  

2. Ocena projektu dokonana przez pracowników Fundacji Zwalcz Nudę 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) zgłaszający inicjatywę złoży lub posłuży się 
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podrobionym, przerobionym, poświadczającym nieprawdę albo nierzetelnym dokumentem; 

2) zgłaszający inicjatywę odmówi składania wyjaśnień, informacji lub dokumentów żądanych 

przez Fundację Zwalcz Nudę w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 7 dni 

roboczych; 3) zgłaszający inicjatywę nie przedłoży dokumentów rozliczających inicjatywę we 

wskazanym terminie; 4) zgłaszający inicjatywę nie przestrzega zapisów Regulaminu; 5) 

inicjatywa 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. Zgłaszający inicjatywę 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) inicjatywa naruszała prawa lub godność osób trzecich 

lub szerzyła nienawiść 3) inicjatywa nie została zrealizowana zgodnie z założeniami. 

4. Rozliczenie projektu musi nastąpić najpóźniej 14 dni po zakończeniu projektu objętego 

wsparciem Fundacji Zwalcz Nudę. 

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

terminie Fundacja nie przekaże środków zgłaszającemu inicjatywę. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

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

dokumentu określającego warunki projektu grantowego, do którego odwołuje się Regulamin. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
społeczność lokalną 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


