Fundacja
„Instytut Artes Liberales”
Regulamin Programu Minigrantów Wilamowskich dla młodzieży w ramach wsparcia
rewitalizacji języka wymysiöeryś

Cele
§1
Młodzież szkolna i uniwersytecka może ubiegać się o minigranty na realizację własnych
projektów i działań mających na celu :
1. Realizację dokumentacji językowo-kulturowej w Wilamowicach ukierunkowanej na
cele edukacyjne i artystyczne
2. Tworzenie materiałów i opracowań związanych z językiem wymysiöeryś, w tym
materiałów dydaktycznych (także audiowizualnych), aplikacji etc.
3. Opracowanie, organizację i realizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych
związanych z językiem wymysiöeryś
4. Inne formy wspierania rewitalizacji, nauki i promocji języka wymysiöeryś oraz
aktywizacji językowo-kulturowej nowych użytkowników tego języka
Kwoty
§2
1. Maksymalna kwota minigrantu wynosi 2500 PLN. Sugerowana kwota minimalna to
500 PLN. Budżet konkursu w roku 2020 to 10 000 PLN. Liczba przyznanych
minigrantów zależy od łącznego budżetu wniosków projektowych, które uzyskały
wysoką ocenę komisji Programu Minigrantów Wilamowskich, ułożonych według listy
rankingowej.
2. Środki z minigrantu można przeznaczyć m.in. na usługi (np. skład, druk, edycję),
zakup materiałów nietrwałych służących do realizacji, zakup materiałów niezbędnych
do wykonania zadań (np. plansze, materiały plastyczne), organizację i realizację
wydarzeń oraz stypendia dla wykonawców. Indywidualne stypendium nie może
przekroczyć kwoty 250 zł.
3. Kosztów projektu nie mogą stanowić czynności mające na celu promocję
dyskryminacji, nienawiści lub opcji politycznych bądź wyznaniowych.

Wnioski
§3
1. Wnioski o minigranty mogą składać uczniowie szkół podstawowych, średnich i studiów 1
stopnia.

2. W przypadku projektów zespołowych, kierownik projektu powinien mieć ukończone 13 lat
(w dniu upływu terminu składania wniosków), natomiast w obręb zespołu mogą wchodzić
również uczniowie, którzy ukończyli 10 lat (w dniu upływu terminu składania wniosków)
3. Maksymalny wiek dla uczestników programu to 23 lat (ukończone w dniu upływu terminu
składania wniosków)
3.
Wnioski o minigranty powinny zawierać:
- tytuł projektu w języku polskim oraz angielskim lub wilamowskim
- streszczenie projektu (między 100 a 200 słów)
- opis projektu, z uwzględnieniem jego założeń i celów, sposobu realizacji, planowanych
wyników
- krótki opis (do 400 słów) jak Wnioskodawca wyobraża sobie praktyczny wpływ i znaczenie
proponowanego projektu dla rewitalizacji języka wymysiöeryś, w tym jego nauki i używania
przez młodzież
- informację czy jest to projekt indywidualny czy zespołowy; jeśli zespołowy, należy zawrzeć
krótką charakterystykę zespołu i określić planowane zadania dla poszczególnych osób oraz
wskazanie osoby kierownika; kierownik projektu powinien zamieścić krótką informację o
sobie (przebieg dotychczasowej nauki, zainteresowania, umiejętności, udział w
organizacjach kulturalnych, edukacyjnych i stowarzyszeniach, dotychczasowe
doświadczenie związane z językiem wymysiöeryś)
- wnioskowaną kwotę minigrantu i kosztorys
- harmonogram realizacji projektu.
Wnioski o minigranty można składać na przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik
do niniejszego regulaminu.
4.
W aktualnym konkursie wnioski będą przyjmowane do dnia 30.09.2020.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.10.2020. Projekty powinny rozpocząć się
najpóźniej dnia 30.10.2020 i zakończyć do 29.01.2021.
5.
Wnioski należy przesłać na adres mailowy wymysorys@al.uw.edu.pl

Procedura i kryteria oceny wniosków
§4
1. Ocenę wniosków przeprowadzi minimum 4-osobowa Konkursowa Komisja Ekspercka, z
udziałem przynajmniej jednego eksperta zaangażowanego bezpośrednio w czynne działania
na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Członkowie komisji zostaną zaproponowani
przez kierownika Programu Minigrantów Wilamowskich Dr hab. Justynę Olko, z
uwzględniem propozycji zgłaszanych przez członków i współpracowników Centrum
Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową Wydziału “Artes Liberales” UW.
2. Konkursowa Komisja Ekspercka zostanie powołana mocą decyzji Dyrektora Kolegium
Artes Liberales, w której wskazany zostanie również jej przewodniczący.

3. W sytuacji, gdy w ocenie Komisji projekt zakłada stosowanie inwazyjnych metody pracy
ze społecznościami lub jest sprzeczny z zasadami etycznymi, zostaje odrzucony przez
Komisję bez przyznawania punktacji.

§5
1. Ustala się następujące kryteria i ich skalę stosowaną do oceny wniosków:
- oryginalność pomysłu
0-5 punktów
- staranność i czytelność przygotowania wniosku
0-5 punktów
- ocena wartości edukacyjnej, naukowej lub artystycznej projektu 0-40 punktów
- zasadność kosztorysu
0-20 punktów
- praktyczne znaczenie projektu dla rewitalizacji języka wilamowskiego 0-15 punktów
- praktyczne znaczenie projektu dla aktywizacji językowo-kulturowej młodzieży Wilamowic
0-15 punktów
Maksimum: 100 punktów

2.
Wnioski, które uzyskają minimum 75 punktów kwalifikują się do finansowania w
ramach dostępności środków i według ustalonej listy rankingowej.
3.
Ostateczna ocena Konkursowej Komisji Eksperckiej to zakwalifikowanie wniosku do
przyznania minigrantu lub odrzucenie wniosku.
4.
W sytuacji przeszacowania kosztorysu przez wnioskodawcę lub dużej liczby
wniosków o tej samej ocenie punktowej Konkursowa Komisja Ekspercka może zdecydować
o przyznaniu części wnioskowanych środków.

Wypłata środków
§6
1.
Wypłata środków następuje na podstawie umowy na realizację projektu zawartej
przez wnioskodawcę z Fundacją „Instytut Artes Liberales” na wskazany w niej rachunek
bankowy.
2.
W wypadku, gdy laureat programu, a zarazem kierownik projektu, jest osobą
pełnoletnią, zostanie podpisana umowa między Fundacją „Instytut Artes Liberales” a
kierownikiem projektu. Przyznane środki są przekazywane bezpośrednio na indywidualny
rachunek bankowy kierownika projektu.
3.
W wypadku, gdy laureat programu, a zarazem kierownik projektu, jest osobą
niepełnoletnią, umowa jest zawierana między Fundacją „Instytut Artes Liberales” a prawnym,
pełnoletnim opiekunem laureata określonym we wniosku grantowym. Przyznane środki są
przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy opiekuna prawnego laureata lub, w
przypadku posiadania przez niepełnelotniego kierownika projektu własnego rachunku
bankowego nadzorowanego przez jej/jego opiekuna prawnego, na numer rachunku
bankowego kierownika projektu.

Rozliczenie projektu
§7
1.
W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu jego kierownik
zobowiązany jest przedstawić raport, zawierający:
- opis efektu projektu ze wskazaniem osiągniętych rezultatów
- kompletne rozliczenie projektu, w tym rachunki/paragony/faktury dokumentujące
wydatkowane środki,
- wnioski i perspektywy, w tym m. in. czy planowana jest kontynuacja projektu w przyszłości,
jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie, to dlaczego,
- ocenę, jak projekt przyczynił się i przyczyni w dalszej przyszłości do rewitalizacji językowokulturowej w Wilamowicach i aktywizacji oraz wzrostu zaangażowania nowych użytkowników
języka oraz osób, które podjęły jego naukę
- udokumentowane rezultaty i wyniki (np. materiały, publikacje, etc.)
- informację o upowszechnieniu projektu i jego rezultatów
2.
Ocena rozliczenia i realizacji projektu dokonywana jest przez Komisję Ekspercką, a
poprawność rozliczenia finansowego weryfikowana jest przez księgowość Fundacji Instytut
“Artes Liberales”.
3.

Kryteria oceny realizacji projektu i ich skala jest następująca:

ocena rzetelności raportu
0-5 punktów
ocena wyników naukowych, edukacyjnej lub artystycznej projektu
0-15 punktów
ocena praktycznych rezultatów projektu, w tym jego wpływu na rewitalizację językowokulturową w Wilamowicach i wzrostu zaangażowania nowych użytkowników języka
wymysiöeryś
0-10 punktów
ocena poprawności i racjonalności wydatkowania środków
0-10 punkty
4.

Pozytywna ocena realizacji projektu wymaga uzyskania minimum 21 punktów.

5.
W przypadku negatywnej decyzji komisji, poszczególne odrzucone projekty można
złożyć ponownie w kolejnym naborze, po uwzględnieniu recenzji i sugestii komisji
oceniającej.
6.
W przypadku negatywnej oceny projektu beneficjent minigrantu zobowiązany jest do
zwrotu uzyskanych środków i nie może powtórnie ubiegać się o minigranty, o których mowa
w niniejszym Regulaminie.

Załączniki:
1. Wzór wniosku
2. Wzór umowy dla osób pełnoletnich
3. Wzór umowy dla osób niepełnoletnich

4. Wzór oświadczenia wykonawcy dla celów podatkowych i ubezpieczeń
5. Wzór raportu końcowego

