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REGULAMIN REALIZACJI INICJATYW ODDOLNYCH NA STARYM MIEŚCIE 
 
 
 

1. Informacje Ogólne 
 

1. Organizatorem działań „Inicjatywy Odolne na Starym Mieście” są: Fundacja Wspiera Kreatywnej 
Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAKTYWATOR oraz Poznańska Fundacja Artystyczna 
realizujące  działania w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych przy wsparciu Rady 
Osiedla Stare Miasto, która jest współorganizatorem działań. 

2. Celem działania „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście” jest zwiększenie liczby inicjatyw 
oddolnych podejmowanych w odpowiedzi na lokalne potrzeby przez mieszkańców, grupy 
nieformalne z wyznaczonym liderem oraz organizacje pozarządowe we współpracy z 
organizatorem Fundacją KREAKTYWATOR na obszarze CIL STARtownia STARomiejska lub 
Poznańską Fundacją Artystyczną na obszarze CIL Sąsiedzi z Kólturą.  

3. Założeniem działań jest aktywizacja mieszkańców, integracja społeczności lokalnej 
i podejmowanie wraz z mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie 
do aktywnego współtworzenia wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, 
edukacyjnym, sportowym itp. 

4. Uczestnikami działań mogą być:  

a) Grupy nieformalne, tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych z 
określonym liderem grupy, realizujących we współpracy z organizatorem działań,  

b) Grupy młodzieżowe pod opieką osoby dorosłej (lidera), realizujące we współpracy z 
organizatorem  działań, 

c) Organizacje Pozarządowe. 
 

5. Biorąc udział w działaniu „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście”, uczestnicy wyrażają zgodę na 
warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 

6. Udział w działaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych w celach związanych z naborem wniosków Inicjatyw Oddolnych oraz 
ewentualną ich realizacją (zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do formularza zgłoszenia 
Inicjatywy Oddolnej) 

7. Udział w działaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników, na umieszczanie 
zdjęć i filmów zawierających wizerunek zarejestrowany podczas realizacji inicjatywy oddolnej w 
mediach: Internecie, prasie, telewizji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 
i prawie pokrewnym. 
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2. Warunki działań pt: „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście”  
 

1. Zgłoszenia pomysłu na „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście” należy składać na formularzu, 
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Do działania ‘”Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście” można zgłaszać się w sposób ciągły do 
wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel. 

3. Działania powinny być realizowane na terenie Osiedla Stare Miasto. 

4. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych wynosi 50 
000 zł brutto. Koszt realizacji pojedynczej inicjatywy oddolnej nie może przekroczyć 2500 zł 
brutto w przypadku zgłoszeń grup nieformalnych oraz 5000 zł w przypadku zgłoszeń organizacji 
pozarządowych.  

5. W przypadku grup nieformalnych środki finansowe nie są przekazywane bezpośrednio 
Uczestnikom. Zakup towarów i usług w ramach danego wniosku dokonuje organizator działń na 
podstawie kosztorysu w złożonym wniosku. W przypadku organizacji pozarządowych dopuszcza 
się bezpośrednie przekazanie środkó na podstawie rachunku/faktury. 

6. Wnioskodawcy składają uproszczony formularz zawierający wtęny zarys inicjatywy oddolnej. 
Szczegółowy plan działań wypracowywany jest wraz z organizatorem oraz opiniowany przez Radę 
Osiedla Stare Miasto (wskazani reprezentanci ROSM) .  

7. Organizator działań dopuszcza możliwość przyznania środków w kwocie niższej, niż wskazana we 
wstepnym kosztorysie zgłoszenia inicjatywy.  

8. Organizator udziela wsparcia merytorycznego i doradztwa Uczestnikom Działań. Pomoc może 
również obejmować zasoby rzeczowe CIL STARtowania STARomiejska oraz CIL Sąsiedzi z Kólturą, 
w tym udostępnienie przestrzeni oraz sprzętu na rzecz realizacji inicjatywy oddolnej. 

9. Wniskodawcy zobowiazani sa do pozostawania w kontakcie z organizatorem działań w czasie 
przygotowania działań oraz podczas ich realiacji.  

10. Realizatorzy inicjatyw zobowiazani sa do przestrzegania aktualnych wytycznych i obostrzeń 
związanych z pandemią Covid-19 oraz dostosowania do nich wszystkich planoanych działań. 

 
 
 

3. Terminy 
 

1. Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym od momentu ogłoszenia naboru wniosków do 
momentu wyczerpania środków. 

2. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zostanie opublikowany w mediach społecznościowych na 
profilu Rady Osiedla Stare Miasto,  CIL STARtonia STARomiejska i CIL sąsiedzi z Kólturą. 

3. Zgłoszenia będą rozpatrywane i omawiane z wnioskodwacami w terminie do 14 dni roboczych 
od wpłynięcia zgłoszenia. 
 

4. Inicjatywy Oddolne można realizować do 18 grudnia 2021 roku. 
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4. Sprawozdawczość  
 

1. Po zakończeniu realizacji inicjatywy oddolnej, wnioskodawcy zobowiązani są do sporządzenia i 
przedłożenia Organizatorowi sprawozdania merytorycznego z jej wykonania, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
2. Sprawozdanie w wersji drukowanej powinno zostać przekazane Organizatorowi Działań w 

terminie 21 dni od dnia zakończenia realizacji inicjatywy oddolnej. 
  

3. Sprawozdanie powinno zawierać: 
a. opis zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich przebieg, 
b. liczbę oraz rodzaj odbiorców / adresatów inicjatywy oddolnej, 
c. dodatkowe materiały dokumentujące (np. dokumentację fotograficzną w wersji cyfrowej) 
 
 

5. Postanowienia końcowe  
 

1. Każdy zainteresowany wzięciem udziału w działaniu „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście”  

ma prawo zwrócić się do Organizatorów o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w 

regulaminie. Pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

fundacja.kreaktywator@wp.pl lub adres.sztuki@gmail.com 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, wynikających w 

szczególności ze zmian przepisów prawa. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły złożonych 

ofert w ramach „Inicjatyw Oddolnych na Starym Mieście” przed wprowadzeniem zmian. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organizatora i Radę Osiedla Stare 

Miasto. 
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Załącznik 1 

 

INICJATYWA ODDOLNA – ZGŁOSZENIE i WSTĘPNA KONCEPCJA 

TYTUŁ/NAZWA INICJATYWY:        

INICJATORZY  (min. 3 osoby lub organizacja pozarządowa)  

 imię i nazwisko członków grupy inicjatywnej (jesli dotyczy): 

1. 

2. 

3. 

Nazwa organizacji (jesli dotyczy): 

 

OSOBY DO KONTAKTU: 

Imię i nazwisko telefon e-mail (opcjonalnie) 

 
 

  

 
 

  

 

ZAŁOŻENIA INICJATYWY 
 

Pytania dodatkowe/ pomocnicze 

1. Co, gdzie i kiedy chcecie zrobić? 
 
 
 
 
 
 

Jakie są planowane działania? 
Kto się czym zajmie? 
Czy zakładacie zaangażować w 
przygotowania i realizację 
okolicznych mieszkańców? 

2. Dla kogo chcecie to zrobić? 
 
 
 
 
 
 

Kto będzie uczestnikiem 
wydarzeń?  
Kto na tym skorzysta? 

3. Jaki jest cel Waszych działań?  
 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego zamierzacie to zrobić? 
Co to da? 
Co to zmieni? 
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4. Ile to będzie kosztować?  

OPIS KOSZTÓW  
(np.:  materiały plastyczne, zakup 30 sztuk sadzonek, wynagrodzenie artysty) 

KWOTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RAZEM: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia inicjatywy  
oddolnej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych( dz. Ustaw z 2018, poz 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć/materiałów filmowych z realizacji działań oraz na 

wykorzystanie mojego wizerunku zawrtego na w/w materiałach.  

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą zgłszania inicjatyw oddolnych CIL 
 
Podpisy osób, których dane widnieją w formularzu:  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach zgłoszenia inicjatywy 

oddolnej jest  

- Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR” , ul. Krakowska 

13/5, 61-889 Poznań 

- Poznańska Fundacja Artystyczna, Rybaki 22 / 22, 61-884 Poznań 

W sprawach związanych z Pani /Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na 

adres e-mail: fundacja.kreaktywator@wp.pl lub bogdan.zylkowski@gmail.com 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji inicjatywy oddolnej w ramach programu Centrum Inicjatyw 

Lokalnych.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych 

działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem 

administratora danych, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenia działania inicjatywa oddolna CIL. 

W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko oraz e-mail i/lub numer telefonu 

Dane przetwarzane będą przez okres organizowania projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych 2021 oraz po 

jego zakończeniu w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.  

Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.  

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.  

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Zgoda na wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych oraz wykorzystanie wizerunku 

obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przekazanych w ramach działań materiałów na 

wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) w celach informacyjnych, promocyjnych, 

dokumentacyjnych i rozliczeniowych wynikających z założeń programu CIL.  
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Załącznik 2 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY ODDOLNEJ  
 

TYTUŁ/NAZWA INICJATYWY: 

...................................................................................................................................................................... 

 

1. Opis zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich przebieg 

 

Jakie przeprowadziliście 

działania? 
Kto i co zrobił? 

Czy zrobiliście wszystko co 
planowaliście? 

Czy napotkaliście jakieś 

problemy przy realizacji 
inicjatywy? Jeśli tak, to jakie? 

Czy osiągnęliście zamierzone 
cele?  

Ile osób i kim byli uczestnicy? 

 
 

 
 

 

2. Wykaz przekazanych materiałów dokumentujących  np.: listy obecności, 
dokumentacja fotograficzna w 

wersji cyfrowej 

 

Data i podpis lidera:  

 

Zapraszamy do CIL STARtownia STARomiejska i CIL Sądziedzi z Kólturą – jesteśmy do Waszej dyspozycji! 
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