Załącznik nr 1 do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 20/IV/2019 z dnia 18 czerwca
2019 r. w sprawie grantu Chorągwi Stołecznej ZHP „Harcerska Przestrzeń"

REGULAMIN GRANTU CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP
„HARCERSKA PRZESTRZEŃ”
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza zasady ubiegania się̨ o grant, którego
celem będzie dofinansowanie remontów siedzib Hufców.
I. WARUNKI DOFINANSOWANIA
1. Grant harcerska przestrzeń Chorągwi Stołecznej jest skierowany do Hufców
Chorągwi Stołecznej ZHP.
2. Główne cele:
 remont siedzib hufców w zakresie renowacji i przystosowania
pomieszczeń,
 rozwój zachowań proekologicznych,
 poprawa bezpieczeństwa pomieszczeń i osób przebywających w nich.
3. Pełna pula grantu wynosi 75 000 zł.
4. Kryteria, jakie muszą zostać spełnione:
 wkład własny w wysokości 60% otrzymanych środków, w tym: 20% wkładu
finansowego, 40% pracy wolontariackiej w przeliczeniu 20 zł/h,
 hufiec musi posiadać dokument potwierdzający status prawny do
zajmowania i korzystania z lokalu siedziby,
 hufiec nie może mieć zaległości finansowych wobec chorągwi,
 hufiec musi mieć uregulowane opłaty lokalowe.
5. Dokumenty:
 kopia umowy wynajmu,
 potwierdzenie uregulowania opłat lokalowych,
 zdjęcia stanu obecnego,
 plan remontu,
 kosztorys remontu.
6. W celu uzyskania grantu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać
wymagane załączniki na adres choragiew@stoleczna.zhp.pl do 5 lipca 2019
roku do 23:59 za pośrednictwem ankiety na stronie: (link do uzupełnienia)
7. Zgłoszenie można wysyłać tylko z maila w domenie zhp.net.pl/zhp.pl po
wcześniejszym zalogowaniu się̨.
II. ROZSTRZYGNIĘCIE GRANTU
1. Wnioski zostaną̨ ocenione przez komisję.
2. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski zawierające:
 rozwiązania proekologiczne,
 prace hydrauliczne,
 prace elektryczne,
 poprawa bezpieczeństwa,
 udogodnienia dla niepełnosprawnych.

3. Terminarz grantu:
 do 5 lipca 2019 r., godz. 23:59 – koniec składania wniosków,
 do 7 lipca 2019 r. – potwierdzenie wpłynięcia wniosków,
 do 15 lipca 2019 r. – rozstrzygniecie grantu,
 do 15 lipca 2019 r. - publikacja list nagrodzonych wniosków,
 do 18 lipca 2019 r. - uruchomienie środków,
 do 31 października 2019 r. – realizacja remontu,
 do 15 listopada 2019 r. – rozliczenie grantu.
4. W przypadku nierozdysponowania pełnej puli pieniędzy Komenda Chorągwi
zastrzega sobie prawo do wydatkowania ich zgodnie z własnym uznaniem.
III. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
1. Grant będzie rozliczany jako zaliczka chorągwiana dla osoby zgłaszającej.
2. Zaliczkę̨ należy rozliczyć w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku
w księgowości.
3. Dokumenty niezbędne przy rozliczeniu:
 Rozliczenie zaliczki
 Zdjęcia lokalu po remoncie
 Spis osobogodzin
 Opis przeprowadzonego remontu
4. W siedzibie Hufca, w widocznym miejscu po zakończeniu remontu należy
umieścić tablicę informacyjną przekazaną przez Chorągiew Stołeczną ZHP
dotyczącą udzielonego dofinansowania.
5. Wszelkie
pytania
należy
kierować
do
biura
chorągwi:
choragiew@stoleczna.zhp.pl.

