REGULAMIN KONKURSU ,,DZIAŁAJMY RAZEM”
Zadanie ,,Działajmy Razem” realizowane jest przez firmę SYLVA Sp. z o.o. we Wielu.
2021
1. Organizatorem Konkursu ,,Działajmy Razem”, zwanego w dalszej części Regulaminu
,,Konkursem”, jest firma Sylva Sp. z o.o. we Wielu, ul. Kościerska 2, 83-441.
2. Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy firmą SYLVA Sp. z o.o. a
lokalną społecznością, odkrywanie i rozwijanie potencjału lokalnego.
W konkursie wspierane będą działania przynoszące wymierne i trwałe efekty. Ważną zasadą
konkursu jest, aby w działaniach wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe,
organizacyjne i materialne oraz zasoby finansowe i ludzkie oraz wytwarzane przez firmę
produkty udostępnione przez firmę SYLVA Sp. z o.o.
3. Wnioskodawcami mogą być stowarzyszenia, fundacje, komitety społeczne, organizacje
młodzieżowe, świetlice wiejskie , grupy odnowy wsi, sołectwa, parafie, ochotnicze straże
pożarne, koła gospodyń wiejskich, wiejskie ośrodki kultury biblioteki oraz organizacje, które
wykażą we wniosku, że potrafią zrealizować projekt tak, aby osiągnięty został cel konkursu.
Czynnikiem kluczowym jest aby wyżej wymienione instytucje miały swoją siedzibę na terenie
Gminy Karsin i Gminy Brusy.
4. Nagrody:
• Wysokość dofinansowania
a. „Działajmy Razem 4 000” – najlepsze 2 projekty zostaną nagrodzone dotacjami na
ich realizację w wysokości 4 000 zł. Jedna nagroda na każdą gminę.
b. „Działajmy Razem 2 000” – najlepsze 4 projekty zostaną nagrodzone dotacjami na
ich realizację w wysokości 2000 zł. Po dwie nagrody na każdą gminę.
c. „Działajmy Razem 1 000”. najlepsze 4 projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich
realizację w wysokości 1000 zł. Po dwie nagrody na każdą gminę.
5. Projekty inicjatywy zgłaszane do Konkursu powinny:
• Być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i pracowników firmy Sylva Sp. z o.o.,
• Służyć realizacji celów o charakterze dobra wspólnego,
• Mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty,
• Być autorskim pomysłem wnioskodawcy,
• Być skierowane do społeczności lokalnej i realizowane na terenie Gminy Karsin oraz
Gminy Brusy,
• Zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w realizację inicjatywy,
• Wykorzystywać zasoby lokalne (ludzi, organizacji, przestrzeni, infrastruktury).
6. Promowane będą projekty nastawione na integrację społeczności lokalnej, wspólne działania
uczestników. Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania proekologiczne, w
tym również edukacyjne
7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia żadnego projektu do
dofinansowania, w przypadku gdy żaden z projektów nie spełni wymagań konkursu.
8. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek do wybranego programu.
9. Organizacje, które uzyskają dofinansowanie będą zobowiązane do:
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a. Przesłania do organizatora konkursu materiałów, w tym zdjęć, opisujących realizację
projektu.
b. Umieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu przez Sylva Sp. z o.o. wraz z logo
SYLVADREWNO na wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących projektu
c. Sporządzenie dokumentacji (kroniki projektu) z realizacji projektu (łącznie ze zdjęciami) i
przekazanie jest w wersji tradycyjnej na adres: SYLVA Sp. z o.o. ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele
lub elektronicznej na adres: barbara.czapiewska@sylvadrewno.com
d. Umieszczenie tabliczki informacyjnej o realizacji projektu przy pomocy środków
otrzymanych od SYLVA Sp. z o.o., po wcześniejszym uzgodnieniu treści tabliczki oraz miejsca
jej umieszczenia z Organizatorem Konkursu.
Z przyznanej kwoty dofinansowania nie można finansować kosztów wynagrodzenia i delegacji
osób realizujących projekt oraz kosztów poniesionych na energię elektryczną, telefon, gaz, etc.
Wszystkie wydatki należy udokumentować fakturami/rachunkami wystawionymi nie
wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie.
Wkład własny nie jest wymagany, ale będzie dodatkowo punktowany.
Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach współpracy z SYLVA Sp. z o.o. jest złożenie
podpisanego wniosku na udostępnionym formularzu drogą pocztową (na adres: SYLVA Sp. z
o.o. ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele - decyduje data stempla pocztowego) :) lub na adres
mailowy barbara.czapiewska@sylvadrewno.com, z dopiskiem konkurs „Działajmy Razem”.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.sylvadrewno.com
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez Organizatora
Konkursu
Wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu dokona Zespół Oceniający,
powołany przez firmę SYLVA Sp. z o.o.
• Wybór zostanie dokonany w oparciu o kryteria zawarcie w karcie oceny
• Zostanie utworzona lista rankingowa złożonych projektów. Organizator ma prawo do
wyboru kolejnego wniosku z listy rankingowej, w przypadku rezygnacji wybranego
Wnioskodawcy.
• Złożenie wniosku nie jest równoważne z przyjęciem zadania do realizacji.
Harmonogram konkursu:
15 marca 2021 – ogłoszenie konkursu
Do 25 kwietnia 2021 – składanie wniosków
Do 3 maja 2021 - rozstrzygnięcie konkursu, informacja o wynikach
Do 10 maja 2021 – zawieranie umów i przekazywanie dofinansowania na wskazane konta
bankowe
Od 11 maja do 30 września 2021– realizacja projektów
Do 31 grudnia 2021 r. – złożenie sprawozdania z wykorzystania kwoty dofinansowania.

