Czym jest program Hala Lata? Jakie inicjatywy wspieramy?
Hala Lata to program Centrum Edukacji ProHarmonia skierowany do grup nieformalnych z
województwa świętokrzyskiego. Celem programu jest wspieranie doradczo oraz finansowo
mieszkańców w realizacji projektów na rzecz rozwoju i edukacji, w szczególności z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz
wypoczynku.
Jeśli Ty i Twoi znajomi macie chęć, aby razem działać na rzecz społeczności lokalnej, przedstawcie
nam swój pomysł, a my pomożemy Wam go zrealizować oraz przekażemy grant w wysokości do
2 000 zł.
W 2017 roku wesprzemy działanie realizowane w czasie letnich wakacji.

Kto może ubiegać się o dotację?
Żeby wziąć udział w programie musicie stworzyć czteroosobową grupę, z co najmniej jedną osobą
dorosłą w składzie, którą mianujecie kierownikiem projektu.

W jaki sposób można uzyskać dotację?
Musicie wypełnić wniosek i dostarczyć go do dnia 9 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu) do
siedziby Stowarzyszenia.
Nasz adres: ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce.
Wasze pomysły oceni komisja konkursowa składająca się z 3 osób. Decyzja o tym, który wiosek
dostanie dofinansowanie zapadnie na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku. Z posiedzenia
komisja sporządzi protokół, w którym zapisane zostanie uzasadnienie podjętego postanowienia.
Po podjęciu decyzji komisja przekaże ją wraz z uzasadnieniem kierownikowi projektu, którego
wskazaliście we wniosku. W przypadku decyzji odmownej będziecie mogli uzyskać informację co było
przyczyną odrzucenia pomysłu. Pomoże Wam to lepiej przygotować kolejny wniosek.
Od pomysłu oczekujemy tego, że:


będzie wynikał nie tylko z potrzeb Waszej grupy, ale i innych mieszkańców województwa
świętokrzyskiego,



będzie rozwijał i edukował społecznie Was i innych mieszkańców,



pomoże Wam i innym mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego,



zaangażuje różne grupy społeczne.
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Szczegółowe kryteria oceny:
1. Pomysł zostanie zrealizowany przez grupę minimum 4 osób;
2. Pomysł pomoże Wam rozwinąć Wasze zainteresowania oraz zaangażuje lokalną społeczność;
3. Realizacja projektu będzie zgodna z porządkiem prawnym w Polsce i zasadami współżycia
społecznego;
4. Przedstawiony projekt będzie możliwy do zrealizowania. Zamierzenia będą dostosowane do
umiejętności osób uczestniczących w działaniu;
5. Dofinansowanie (w kwocie maksymalnej 2000 zł) pokryje wszystkie koszty projektu a kosztorys
będzie racjonalny;
6. Preferować będziemy grupy, które nie dostały jeszcze wsparcia na swoje wcześniejsze działania z
innych źródeł;
7. Inicjatywa, która będzie finansowana z innych źródeł publicznych lub będzie fragmentem innego
projektu, lub trwającego długofalowego działania, nie uzyska wsparcia.

Podpisanie umowy i przekazanie dotacji
Umowę podpiszemy z pełnoletnim kierownikiem projektu. Formę przekazania pieniędzy dostosujemy
do potrzeb Waszej grupy, np. możliwe będzie przekazanie pieniędzy w formie zaliczki, zwrot kosztów
po przedstawieniu rachunków lub faktur oraz opłacenie kosztów przelewem.

Realizacja projektu
Przed rozpoczęciem Waszego działania przeprowadzimy z Wami spotkania szkoleniowe i doradcze,
na których dowiecie się jak zarządzać projektem.
Wasza grupa będzie mogła korzystać ze wsparcia doradcy na każdym etapie realizacji projektu.

Jak powinno wyglądać sprawozdanie i rozliczenie zakończonego projektu?
Grupa, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia raportu z przebiegu
projektu według wzoru, który Wam przedstawimy. Raport będzie składał się z dwóch części:
merytorycznej i finansowej. W raporcie opiszecie w jaki sposób przebiegał projekt, co zmienił w
Waszej społeczności i czego dzięki jego realizacji nauczyliście się nowego. Część finansowa będzie
obejmowała wykaz faktur i rachunków.

Kontakt do organizatora konkursu
Jeżeli macie pytania odnośnie konkursu, skontaktujcie się:
poczta@proharmonia.org
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