INICJATYWY MŁODZIEŻOWE W OTWARTEJ PRACOWNI CYFROWEJ
REGULAMIN
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw (dalej: „projekty młodzieżowe”) w dziedzinie nowych
technologii/ITC oraz włączających nowe technologie w działania w różnych obszarach
(kulturalnym, społecznym itp.), nastawionych na rozwiązywanie konkretnych problemów
społeczności lokalnej, zgłaszanych przez nieformalne grupy młodzieżowe.
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywy młodzieżowe w Otwartej Pracowni
Cyfrowej”, finansowanego ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w ramach
programu „Aktywna warszawska młodzież”.
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ad Hoc, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bysławskiej
79a.
4. Miejscem realizacji projektu jest Otwarta Pracownia Cyfrowa, mieszcząca się w Wawerskim
Centrum Kultury, u. Żegańska 1a.
5. Wsparcie oferowane przez Fundację Ad Hoc obejmuje: finansowanie 100% wydatków
związanych z inicjatywą (nie więcej niż 3000 zł), szkolenia dla członków grup młodzieżowych,
opiekę mentorów, udostępnienie lokalu i sprzętu.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się grupy (złożone z co najmniej 3 osób) uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dopuszczany jest udział maksymalnie 1 osoby starszej, o
ile zostanie uzasadnione, że jej udział jest niezbędny dla sukcesu projektu.
1. Konkurs składa się z następujących etapów:
a) Rekrutacja grup młodzieżowych.
Zgłoszenie inicjatywy do konkursu odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku wstępnego –
skróconego opisu pomysłu na projekt. Formularz dostępny jest pod adresem
inicjatywy.adhoc.org.pl/formularz.
Inicjatywy można zgłaszać od 15 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
Projekty zgłoszone po 31 października 2015 r. będą mogły być realizowane po 1 stycznia 2016 r.
b) Ocena wniosków wstępnych.
Na początku każdego miesiąca komisja (złożona z koordynatora projektu, przedstawiciela zarządu
Fundacji oraz mentorów) będzie oceniać wnioski złożone w poprzednim miesiącu i wybierze jeden,
który zostanie zakwalifikowany do etapu preinkubacji.
c) Preinkubacja.
Kwalifikujące się wnioski przechodzą do etapu preinkubacji, podczas którego członkowie grupy
młodzieżowej biorą udział w wymaganych przed rozpoczęciem realizacji projektu szkoleniach oraz
pod okiem mentora dopracowują szczegóły projektu. Etap preinkubacji trwa maksymalnie 2
tygodnie. Rezultatem tego etapu jest szczegółowy (pełny) wniosek o dofinansowanie, na podstawie
którego zostanie sporządzona umowa.
W uzasadnionych przypadkach komisja może zakwalifikować do etapu preinkubacji więcej niż

jeden wniosek w danym miesiącu, lub odrzucić wszystkie wnioski zgłoszone w danym miesiącu.
d) Podpisanie umowy i przekazanie grantu.
Sposób przekazania młodzieży środków finansowych oraz szczegółowe warunki współpracy
reguluje umowa. Przekazanie grantu może mieć formę zaliczki, zwrotu kosztów po przedstawieniu
rachunków lub faktur lub opłacenia kosztów przelewem.
e) Realizacja projektu.
Grupa jest zobowiązana do realizacji projektu zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku
i umowie. Jakiekolwiek zmiany (w szczególności harmonogramu i budżetu projektu) powinny być
uzgadniane z mentorem grupy.
f) Sprawozdanie i rozliczenie projektów młodzieżowych.
Najpóźniej 10 dni po zakończeniu projektu grupa ma obowiązek przedstawić raport z przebiegu
działań i rozliczyć się z poniesionych wydatków. Rozliczenie działań odbędzie się na podstawie
przedstawionego przez grupę sprawozdania merytorycznego i finansowego, w tym dokumentacji
poniesionych wydatków. Szczegółowe zasady rozliczenia regulować będzie umowa dotacji.
§ 3. Kryteria oceny wniosków
Kryteria formalne:
 wniosek złożony przez grupę młodzieżową (uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych); dopuszczany jest udział maksymalnie 1 osoby starszej, o ile zostanie
uzasadnione, że jej udział jest niezbędny dla sukcesu projektu
 poprawne wskazanie osoby upoważnionej do podpisania umowy dotacji (osoba pełnoletnia
lub osoba, która ukończyła 16 lat – za poręczeniem rodziców)
 realizacja projektu nie jest sprzeczna z porządkiem prawnym w Polsce i nie narusza zasad
współżycia społecznego
 otrzymane dofinansowanie (do wysokości 3000 zł) pokryje wszystkie koszty realizacji
projektu
 proponowane działania nie będą finansowane z innych źródeł publicznych i nie są
fragmentem innego projektu lub trwającego, długofalowego działania
 projekt realizowany w Warszawie i skierowany do mieszkańców Warszawy
 projekty rozpoczęte w 2015 roku powinny zostać zrealizowane do 21 grudnia a rozliczone
do 31 grudnia 2015 r.
 projekty rozpoczęte w 2016 roku powinny zostać zrealizowane do 21 sierpnia a rozliczone
do 31 sierpnia 2016 r.
Kryteria merytoryczne:
 wykorzystanie nowych technologii lub/i mediów cyfrowych
 innowacyjność i kreatywność
 wartość edukacyjna; czy dzięki realizacji projektu członkowie grupy zdobędą nowe
kompetencje
 wartość społeczna; czy projekt jest odpowiedzią na problemy społeczności lokalnej
 ocena realnej możliwości realizacji projektu.
§ 4. Pozafinansowe wsparcie realizacji projektów młodzieżowych
1. Każda grupa będzie miała przydzielonego mentora, z którym będzie się regularnie spotykać i
który będzie wspierał ich w realizacji projektu. Oferujemy również możliwość korzystania zaplecza
technicznego Pracowni (komputery, serwer, drukarka 3D, sprzęt biurowy, zestawy Arduino, sala

warsztatowa) oraz know how jej pracowników.
2. W ramach wsparcia dla inicjatyw młodzieżowych zaoferujemy ich członkom szkolenia, w tym:
 szkolenie z praktycznych aspektów realizacji projektu (prawnych, finansowych itp.) obowiązkowe przed rozpoczęciem działań
 szkolenie o praktycznych aspektach korzystania z nowoczesnych technologii,
możliwościach i zagrożeniach jakie się z nimi wiążą, a także umiejętności świadomego
korzystania z nich (m.in. wiedza o prawach autorskich, prywatności i bezpieczeństwie w
sieci, itp.) - obowiązkowe
 szkolenie dotyczące rozwoju mocnych stron i talentów – dla chętnych
 szkolenia dotyczące konkretnych aspektów danego projektu (np. programowanie) – w
zależności od potrzeb grupy.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięskich projektów oraz przyznania, realizacji i rozliczenia grantów.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 101 poz. 926.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 6. Prawa autorskie
1. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie (niewyłącznie)
majątkowe do produktów realizowanych projektów jak również fotografii i materiału filmowego.
2. Produkty realizowanych projektów oraz inne utwory powstałe w toku działań związanych z
uczestnictwem w Konkursie zostaną udostępnione na licencjach Creative Commons. Do podpisania
umowy konieczne jest udzielenie zgody Organizatorowi Konkursu na udostępnienie prac na
wybranej licencji Creative Commons. Szczegółowe informacje o licencjach są dostępne na stronie
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons.
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