
 
 

 

 

 
Załącznik nr 3 do 

Zarządzenia Dyrektora LIS  
Nr 001/2022 z dnia 05.01.2022 r. 

 

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa” 
Regulamin  

 
 

I. Istota i cel Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” 
 

1. Celem Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” jest zwiększenie zaangażowania  
i aktywności społecznej mieszkańców podobszarów objętych Gminnym Programem 
Rewitalizacji Miasta Gdynia na lata 2017-2026, wzrost poziomu inicjatywności 
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i integracji społeczności na poziomie 
lokalnym, wzrost poziomu współpracy oraz pogłębienie wzajemnych relacji sąsiedzkich 
pomiędzy mieszkańcami danego podobszaru rewitalizacji. 

2. W ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” organizowany jest konkurs na 
oddolne inicjatywy mieszkańców lub na rzecz mieszkańców następujących 
podobszarów rewitalizacji:  

- zachodniej części byłej dzielnicy Witomino-Radiostacja,  
- części dzielnicy Oksywie - rejonu dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana  

i inż. J. Śmidowicza,  
- osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego,  
- rejonu tzw. Meksyku,  
- części dzielnicy Babie Doły - rejonu ulicy Rybaków. 

3. Wyłonione w konkursie oddolne inicjatywy uzyskają wsparcie w postaci zakupu 
towarów oraz usług, niezbędnych do realizacji inicjatywy oraz wsparcie  
w zakresie przygotowania i organizacji inicjatywy w stopniu, w jakim to okaże się 
niezbędne, o czym mowa dalej. W razie potrzeby wsparcie obejmie również promocję 
inicjatywy.  

4. Zakup towarów i usług na potrzeby realizacji oddolnych inicjatyw wyłonionych w 
konkursie jest finansowany ze środków Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. 
Środki Funduszu pochodzą ze środków Gminy Miasta Gdyni (dla obszarów: osiedle 
Zamenhofa i Opata Hackiego, rejon tzw. Meksyku oraz rejon ul. Rybaków) oraz  
z projektów „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-
Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, współ-
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
 



 
 

 

 

 
(dla obszarów zachodniej części byłej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz rejonu 
dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza).  

5. Podmiotem zarządzającym Funduszem Sąsiedzkim „Gdynia odNowa” oraz 
organizatorem konkursu jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka 
budżetowa gminy Miasta Gdynia (dalej: Organizator). 

 
II. Realizatorzy i inicjatywy  

 
1. Realizatorem inicjatywy może być wyłącznie osoba fizyczna (nieprowadząca 

działalności gospodarczej) lub nieformalna grupa mieszkańców.  
2. Osoba fizyczna realizująca inicjatywę samodzielnie lub Lider nieformalnej grupy 

mieszkańców powinien mieszkać w granicach danego podobszaru rewitalizacji (wykaz 
ulic stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Dopuszcza się, aby Realizatorem lub 
Liderem była osoba, która nie mieszka w granicach danego podobszaru rewitalizacji, 
pod warunkiem, że: mieszka w dzielnicy, w której występuje dany obszar rewitalizacji, 
zgłosi inicjatywę, która zrealizowana zostanie na obszarze rewitalizacji i na rzecz 
mieszkańców danego obszaru rewitalizacji lub z ich zaangażowaniem oraz wykaże swój 
związek z danym obszarem rewitalizacji.  

3. Realizatorem inicjatywy może być również osoba od 13. roku życia posiadająca 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną każdorazowo na wniosku 
o realizację inicjatywy, w Porozumieniu dot. realizacji inicjatywy oraz w sprawozdaniu 
z realizacji inicjatywy. Postanowienia zawarte w pkt 1 i 2 powyżej stosuje się 
odpowiednio.  

4. Inicjatywa musi być zrealizowana na terenie danego podobszaru rewitalizacji i na rzecz 
mieszkańców tego obszaru.  

5. Inicjatywa ma wspierać proces rewitalizacji poprzez integrację mieszkańców, 
budowanie lokalnej tożsamości oraz więzi społecznych.  

6. Preferowane będą inicjatywy:  
- realizowane przez nieformalną grupę mieszkańców (a nie przez pojedynczą 

osobę fizyczną) i/lub   
- angażujące możliwe szerokie i różnorodne grono mieszkańców, także ze 

wskazaniem konkretnych bloków/kwartałów/ulic zaangażowanych w realizację 
inicjatywy. 

7. Pod względem tematycznym inicjatywy mogą dotyczyć: 
- przestrzeni publicznej (np. stojak na rower, trawnik, nasadzenia zieleni)  

w zakresie służącym lokalnej społeczności,  
- wydarzeń kulturalnych (np. koncert, wystawa, wydarzenia okolicznościowe) na 

rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji,  
 



 
 

 

 

 
- edukacji (np. warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców danego 

podobszaru rewitalizacji,  
- ekologii (np. szkolenia, zajęcia edukacyjne) na rzecz i z udziałem mieszkańców 

danego podobszaru rewitalizacji, 
- aktywności sportowych (np. zawody, rozgrywki, pokazy, szkolenia) na rzecz  

i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, 
- spotkań integracyjnych z określonym motywem przewodnim (np. rocznice, 

święta, wspólne hobby) na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru 
rewitalizacji. 

8. Wybrane do realizacji inicjatywy  nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od 
uczestników działań nie mogą być pobierane opłaty z tytułu udziału w inicjatywie. 

9. Wyłonione w konkursie inicjatywy powinny zostać zrealizowane na terenie 
ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być  
w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. W przypadku realizacji 
inicjatywy na terenie prywatnym, niezbędna jest zgoda właściciela terenu na 
udostępnienie terenu – w sposób ciągły lub na czas realizacji inicjatywy (w zależności 
od specyfiki danej inicjatywy). Zgodę w takim przypadku pozyskuje Organizator.  

10. Inicjatywy nie mogą mieć charakteru dyskryminującego mieszkańców ze względu na 
przynależność do różnych grup, w szczególności różnicowanych pod względem takich 
cech jak płeć, wiek, stopień niepełnosprawności, orientacja seksualna, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub narodowość, światopogląd, poglądy polityczne, religia, 
wyznanie, stan cywilny.  

11. Działania przewidziane w harmonogramie inicjatywy powinny zostać zrealizowane  
w terminie 90 dni od dnia zawarcia Porozumienia z Organizatorem, przy czym termin 
ten może w uzasadnionych przypadkach zostać wydłużony z inicjatywy Realizatora lub 
Organizatora z powodu stanu epidemii lub siły wyższej innego rodzaju, z zastrzeżeniem 
rozdz. II pkt 13 Regulaminu. 

12. Szczegółowe warunki realizacji wyłonionych w konkursie oddolnych inicjatyw zostaną 
uzgodnione z Realizatorem i spisane w zawartym z nim Porozumieniu.  

13. Organizator ma możliwość sprawdzenia stanu realizacji oddolnych inicjatyw na każdym 
etapie.  

14. Wszystkie inicjatywy realizowane w roku 2022 powinny zakończyć się do 20 grudnia 
2022 r.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
III. Zakres wsparcia w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” i wkład 

własny 
 

1. Wartość towarów i usług, oszacowana we wniosku w kosztorysie, niezbędnych do 
realizacji inicjatywy, nie może przekroczyć 2.000 zł. Środki finansowe nie będą 
przekazywane bezpośrednio Realizatorom. Wydatki niezbędne do zrealizowania 
inicjatywy będą ponoszone przez Organizatora, w uzgodnieniu z Realizatorem. 

2. Wkład własny finansowy ze strony Realizatora nie jest wymagany.  
3. Wkład osobowy i rzeczowy wniesiony ze strony Realizatora będzie dodatkowo 

punktowany. 
4. Pula przeznaczona na dofinansowanie inicjatyw wyłonionych do realizacji  

w roku 2022 w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” wynosi:  
- na inicjatywy realizowane w zachodniej części byłej dzielnicy Witomino-

Radiostacja - 15.476,34 zł;  
- na inicjatywy realizowane na Oksywiu w rejonie dawnej wsi Oksywie oraz ulic  

A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza - 4.663,34 zł;  
- na inicjatywy realizowane na osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego, na terenie 

tzw. Meksyku oraz w dzielnicy Babie Doły - rejonie ulicy Rybaków - łącznie 
15.001,00 zł (średnio po 5.000,00 zł na każdy z trzech ww. podobszarów). 

5. Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa” może pokryć jedynie zakup towarów (materiały, 
narzędzia, rzeczy trwałe) i usług oraz koszty osobowe - wyłącznie dot. zewnętrznych 
wykonawców, spoza grupy realizującej inicjatywę, niezbędnych do przeprowadzenia 
działań w ramach inicjatywy. Z Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”, w ramach 
proponowanej inicjatywy, nie można finansować kosztów osobowych dotyczących 
Realizatora, w tym kosztów koordynacji i administracji działań w ramach inicjatywy.  

6. Możliwe do pokrycia ze środków Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” koszty 
realizacji inicjatywy muszą być bezpośrednio związane z daną inicjatywą, niezbędne do 
jej realizacji, racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. 

7. Trwałe rzeczy zakupione przez Organizatora będą własnością gminy Miasta Gdynia – 
Laboratorium Innowacji Społecznych. Trwałe rzeczy zakupione z Funduszu 
Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” będą przechowywane w Domach Sąsiedzkich Przystań 
Gdynia i udostępniane mieszkańcom na potrzeby realizacji ich inicjatyw na rzecz 
lokalnej społeczności w przyszłości.  

8. Z Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” nie można finansować: 
- udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
- działalności politycznej lub religijnej, 
- zakupu środków transportu, 
- zakupu artykułów spożywczych. 

 



 
 

 

 

 
9. Wsparcie realizacji inicjatywy w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” 

obejmuje również promocję inicjatywy poprzez druk plakatów w formacie A3 lub A4  
i/lub ulotek w liczbie adekwatnej do wielkości inicjatywy – w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby po stronie Realizatora. 

 
IV. Nabór wniosków. Ocena formalna i wykonalności. 

 
1. Jedna osoba fizyczna lub jedna nieformalna grupa mieszkańców może złożyć jeden 

wniosek na realizację danej inicjatywy w danym naborze, za wyjątkiem naboru 
ciągłego. 

2. W 2022 roku przewiduje się ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków Funduszu 
Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”, nie później niż do 31 października 2022 r. 

3. Formularz wniosku o realizację inicjatywy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  
4. Wniosek należy składać w siedzibie Organizatora przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni,  

u animatorów Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” w trakcie dyżurów oraz  
w sekretariacie Przystani Śmidowicza 49. Dopuszcza się składanie wniosków (skan 
podpisanego wniosku) drogą elektroniczną na adres sekretariat@lis.gdynia.pl.  

5. Złożony wniosek jest oceniany przez Organizatora pod kątem formalnym w oparciu  
o kryteria oceny formalnej - cz. I Karty oceny wniosku o realizację inicjatywy (załącznik 
nr 3 do Regulaminu). 

6. W przypadku uchybień formalnych wnioskodawca jest wzywany telefonicznie do 
uzupełnienia lub zmiany wniosku w terminie 2 dni roboczych. Niedokonanie zmian we 
wniosku skutkuje odrzuceniem wniosku.   

7. Wnioski ocenione pozytywnie pod kątem formalnym są opiniowane przez 
Organizatora pod względem wykonalności, z uwzględnieniem następujących 
aspektów:  

- czy realizacja inicjatywy została uzgodniona z potencjalnymi odbiorcami - jeśli 
dotyczy,  

- czy harmonogram działań jest realny do wdrożenia,  
- jaki jest stan prawny nieruchomości, na terenie której ma być zrealizowana 

inicjatywa, 
- czy i jakie są potrzebne decyzje/pozwolenia/formalne uzgodnienia, 
- czy realizacja inicjatywy wymaga zmiany organizacji ruchu lub zamknięcia ulicy, 
- ewentualnie inne kwestie, w zależności od specyfiki inicjatywy.  

  
V. Komisja konkursowa. Ocena merytoryczna. 

 
1. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, zawierające opinię Organizatora 

dot. wykonalności inicjatywy, są kierowane do Komisji konkursowej do oceny  



 
 

 

 

 
merytorycznej w oparciu o kryteria oceny merytorycznej - cz. III Karty oceny wniosku 
o realizację inicjatywy (zał. nr 3 do Regulaminu).  

2. Członkami Komisji konkursowej są:  przedstawiciel Organizatora (1 osoba), 
przedstawiciel Komitetu Rewitalizacji (1 osoba) oraz przedstawiciel rad dzielnicy lub 
lokalny lider (1 osoba). Przewodniczącym Komisji konkursowej jest przedstawiciel 
Organizatora. 

3. Posiedzenia Komisji konkursowej odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb, w 
zależności od ilości złożonych wniosków i wskazanego we wniosku terminu realizacji 
inicjatywy, nie rzadziej niż raz w miesiącu. O terminie przeprowadzenia oceny 
merytorycznej wnioskodawca będzie informowany telefonicznie i/lub drogą 
elektroniczną.   

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawców do 
„obrony” inicjatywy przed Komisją lub do złożenia wyjaśnień bądź szczegółowych 
informacji na temat zgłoszonych inicjatyw. W tym drugim przypadku wnioskodawca 
jest zobowiązany  do pisemnego udzielenia wyjaśnień lub szczegółowych informacji  
w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności ich udzielenia.  

5. Komisja konkursowa ma prawo sugerować zmiany dotyczące kosztorysu lub aspektów 
organizacyjnych inicjatywy, biorąc pod uwagę opinię Organizatora w zakresie 
wykonalności inicjatywy. 

6. Do realizacji zostaną wybrane inicjatywy, które mają pozytywną opinię dotyczącą 
wykonalności i które zdobyły minimum 50% punktów (tj. 39 punktów), do wyczerpania 
puli środków Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” w danym podobszarze 
rewitalizacji.  

7. Z posiedzenia Komisji konkursowej sporządzany jest protokół. Protokół oraz karty 
oceny wniosków są jawne i udostępniane do wglądu na wniosek osoby 
zainteresowanej.  

8. W związku z koniecznością wdrożenia działań mających na celu zapobieganie, 
przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2, polegających na ograniczeniu 
kontaktu z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji i organizacji wprowadza się 
następujące zmiany w rozdz. V pkt 3, 4, 7: 

- Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej wniosków zdalnie. Każdy 
członek Komisji przesyła wypełnioną przez siebie Kartę Oceny Wniosku w cz. III 
Ocena Merytoryczna na wskazany przez Organizatora adres e-mail.   

- W przypadku zdalnej oceny merytorycznej nie ma zastosowania możliwość 
„obrony” inicjatywy przez danego wnioskodawcę przed Komisją, o której mowa  
w pkt 4. Utrzymuje się możliwość złożenia wyjaśnień bądź szczegółowych 
informacji, o czym mowa w pkt 4 zdanie drugie. 

- Z procesu zdalnej oceny merytorycznej sporządzana jest notatka służbowa, 
którą zatwierdza Przewodniczący Komisji.  



 
 

 

 

 
VI. Obowiązki realizatora inicjatywy 

 
1. Realizator inicjatywy wybranej do realizacji zobowiązany jest do przestrzegania 

zapisów niniejszego Regulaminu i Porozumienia w sprawie realizacji inicjatywy 
zawartego z Organizatorem (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu),  
a także wszelkich wskazówek Organizatora. 

2. Realizator jest zobowiązany do każdorazowego uzyskania pisemnej (w tym też  
w formie elektronicznej) zgody Organizatora na dokonanie zmiany w rodzajach 
kategorii kosztów i harmonogramie inicjatywy oraz do informowania Organizatora  
o okolicznościach zagrażających realizacji inicjatywy, w szczególności w związku  
z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. W tym zakresie Organizator deklaruje 
współpracę z Realizatorem. 

3. Realizator zobowiązany jest do udokumentowania przygotowania i/lub realizacji 
inicjatywy w postaci dokumentacji foto, video, materiałów informujących o inicjatywie, 
itp. 

4. Realizator zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji inicjatywy do 
sporządzenia i przekazania Organizatorowi sprawozdania z realizacji inicjatywy, 
sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu, oraz do 
wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu.  

5. Przy realizacji inicjatywy Realizator jest zobowiązany do informowania uczestników 
inicjatywy o finansowaniu inicjatywy ze środków odpowiednio Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-20201 / ze środków budżetu gminy Miasta 
Gdyni2, wykorzystując w tym celu logo ww. Programu1, logo Funduszu, logo Miasta 
Gdyni oraz logo Organizatora.   

6. Realizator zobowiązany jest do umieszczenia w materiałach, informacjach i innych 
nośnikach związanych z inicjatywą logotypu Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. 

7. Realizator zobowiązany jest do przestrzegania zasad równego traktowania  
i niedyskryminacji w zakresie, o którym mowa w rozdz. II pkt 9 Regulaminu. 

 
VII. Odpowiedzialność  

 
1. Organizator konkursu nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 

niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty 
moralne, poniesione przez Realizatora w wyniku jego udziału w konkursie lub w wyniku 
wyboru lub braku wyboru zgłoszonej przez niego inicjatywy oraz odbiorców inicjatywy, 
która została wybrana do realizacji. 

 
1 dotyczy tylko inicjatyw realizowanych na terenie Oksywia i Witomina 
2 dotyczy inicjatyw realizowanych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego, osiedla Meksyk i na Babich Dołach 



 
 

 

 

 
2. Realizator ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego inicjatywa 

będzie naruszała prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące 
przepisy prawa.  

 
VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 

Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00, e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest 

możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, telefonicznie 58 727 39 00 lub  
e-mailowo: sekretariat@lis.gdynia.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia 
naboru, realizacji oraz archiwizacji wniosków na realizację inicjatyw w ramach 
Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 
Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 119, strona 1). 

5. Realizatorowi przysługuje prawo dostępu oraz sprostowania swoich danych 
osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Realizatorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane 
są niezgodnie z przepisami prawa. 

7. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynosi 7 lat liczonych 
od końca 2020 roku i wynika z obowiązków archiwalnych oraz zapisów umowy o 
dofinansowanie projektu „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy 
Witomino-Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące  
z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji 
międzynarodowych.  
 
 



 
 

 

 

 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich 

podania nie ma możliwości udziału w konkursie na oddolne inicjatywy mieszkańców  
w ramach Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. 

 
IX. Postanowienia końcowe  

 
1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie www.lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki oraz  

w siedzibie Organizatora przy ul. Żeromskiego 31.  
2. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności 

interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie 
należy do wyłącznej kompetencji Organizatora. 

3. Przystąpienie do konkursu na oddolne inicjatywy poprzez złożenie wniosku na 
realizację inicjatywy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz osób od 13 roku życia 
posiadających pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 
konkursowej. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie  
i załącznikach, w celu dostosowywania konkursu do zdiagnozowanych w trakcie jego 
realizacji potrzeb, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Realizatorów 
aktualnie wdrażanych inicjatyw oraz zamieścić informację w miejscach, o których 
mowa w rozdz. IX pkt 1 Regulaminu.  

7. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora 
przy ul. Żeromskiego 31 w godzinach 8-16 oraz u animatorów Funduszu Sąsiedzkiego 
„Gdynia odNowa”. 

 
X. Załączniki: 

 
1. Załącznik nr 1. Zestawienie ulic w podobszarach rewitalizowanych. 
2. Załącznik nr 2. Wniosek o realizację inicjatywy. 
3. Załącznik nr 3. Karta oceny wniosku o realizację inicjatywy. 
4. Załącznik nr 4. Porozumienie w sprawie realizacji inicjatywy. 
5. Załącznik nr 5. Sprawozdanie z realizacji inicjatywy. 
6. Załącznik nr 6. Ankieta ewaluacyjna. 

 
 

wersja obowiązująca od 5 stycznia 2022 r. 
 

 


