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Regulamin Funduszu Sąsiedzkich Inicjatyw dla Mieszkańców 
ISEGranty 2019 

 
1. Inkubator Sąsiedzkiej Energii prowadzony przez Fundację Gdańską, zwany dalej Operatorem, realizuje 
program Funduszu Sąsiedzkich Inicjatyw dla Mieszkańców. Celem programu jest wspieranie inicjatyw 
mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku w obszarze szeroko rozumianych inicjatyw sąsiedzkich. W 
ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację pomysłów w ww. obszarze przez lub 
dla mieszkańców Dolnego Miasta. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 zł brutto (słownie: pięćset 
złotych). Projekty muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku. 
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska. 

2. O dotacje może się ubiegać każdy pełnoletni mieszkaniec Dolnego Miasta lub pełnoletni 
mieszkaniec innej dzielnicy Gdańska, zwany dalej Realizującym Przedsięwzięcie.  Z zastrzeżeniem, 
że przedkłada projekt, którego beneficjentami będą mieszkańcy Dolnego Miasta. Projekty muszą 
oddziaływać na min. 6 osób niezwiązanych z ich tworzeniem. Wnioski złożone przez niepełnoletnie 
osoby będą odrzucane z przyczyn formalnych. 

3.  Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze konkursu. Oznacza to, że złożenie podania o 
dofinansowanie projektu NIE jest równoznaczne z przyznaniem środków. 

4. Operator nie określa szczegółowo rodzaju działań, jednak muszą one dotyczyć obszaru Dolnego Miasta. 

5. Dotacje przeznaczone będą na projekty przeprowadzone przez Realizatora Przedsięwzięcia, które 
spełniają wszystkie warunki: 

- ukierunkowane są na rzecz lokalnej społeczności, 

- są przygotowane i zrealizowane na Dolnym Mieście, 

- nie są działalnością o charakterze politycznym lub wyznaniowym, 

- planowane działania odbywają się między 25.10.2019 a 10.12.2019 r. 

6. Jedna osoba w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację jednego projektu. 

7. Wypełnione podanie należy złożyć w 1 egzemplarzu w dniach od 10.10.2019 do 24.10.2019 (decyduje 
data wpłynięcia wniosku do Inkubatora Sąsiedzkiej Energii). Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego 
całkowite wypełnienie wraz z budżetem. Opisane koszty w trakcie realizacji inicjatywy mogą być 
przesuwane wyłącznie za pisemną zgodą Inkubatora Sąsiedzkiej Energii. Podania można przesyłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpluzinska@fundacjagdanska.pl lub 
eworoniecka@fundacjagdanska.pl, składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną – decyduje data 
wpływu – 24.10.2019 do godziny 16:00 na adres: 

Inkubator Sąsiedzkiej Energii ul. Reduta Wyskok 2, 80-741 Gdańsk 

Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału wraz z odręcznym podpisem osoby 
składającej wniosek. 

Kontakt: 58 716 31 59 e-mail: dpluzinska@fundacjagdanska.pl lub 
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eworoniecka@fundacjagdanska.pl  

8. Operator o wyborze projektów wybranych do realizacji i przyznaniu ich autorom dofinansowania 
poinformuje autorów wniosków w terminie do 25.10.2019.  

9.  Wszystkie koszty realizacji przedsięwzięcia, dofinansowane ze środków dotacji od Operatora należy 
zakupić na fakturę, wystawioną na: 

Fundacja Gdańska ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk 80- 830 NIP: 583 26 27 491 

Faktury nie mogą być z datą wcześniejszą niż 25.10.2019 oraz z późniejszą niż 10.12.2019 r. 

10.  Rozliczenie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków dotacji od operatora musi nastąpić 
najpóźniej do trzech dni roboczych po zrealizowaniu przedsięwzięcia i bezwzględnie musi zawierać 
dokumentację składającą z: 

a. Listy obecności uczestników przedsięwzięcia (wzór listy obecności dostępny przy popisaniu umowy 
dot. Realizacji Przedsięwzięcia) 

b. Opisu oraz zdjęć ilustrujących przedsięwzięcie i udział w nim osób podpisanych na liście obecności 

11. W przypadku niewywiązania się przez Realizatora Przedsięwzięcia z warunków rozliczenia jego 
realizacji, opisanych w pkt. 10, Realizator Przedsięwzięcia, który otrzymał od Operatora środki finansowe 
na jego przeprowadzenie, zobowiązuje się do zwrotu Operatorowi tych środków finansowych. 
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