
Regulamin Konkursu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
BEZPIECZNIE TU I TAM 

1 
   

 
 

REGULAMIN 
Konkursu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa 

BEZPIECZNIE TU i TAM 
 

Ogólnopolski konkurs grantowy skierowany jest do organizacji pozarządowych. Dedykowany jest 
społecznościom lokalnym i działaniom dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zachęca 
organizacje wspierające integrację i edukację społeczną oraz propagujące wiedzę  
na temat bezpieczeństwa do nawiązania partnerskiej współpracy z PSG.  

Cel konkursu 

Głównym celem konkursu grantowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności 
lokalnej. 

Szczegółowe cele: 

1. Podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony życia i zdrowia 

2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania  

3. Aktywizacja społeczności do podejmowania działań rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa 

4. Integracja społeczności lokalnej wokół projektu 

Organizator 

Organizatorem konkursu pn. BEZPIECZNIE TU I TAM jest Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (01-224), ul. Marcina Kasprzaka 25. 

Informacje ogólne o konkursie  

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski i wspiera projekty o charakterze lokalnym.  

2. Adres strony konkursowej to www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam 

3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty niedziałające  
w celu osiągnięcia zysku, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, za wyjątkiem partii politycznych i fundacji utworzonych przez 
partie polityczne, które są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4. W wyniku oceny konkursowej najlepsze projekty otrzymają grant w wysokości 10.000 PLN 
netto dla każdego z wybranych projektów. Granty zostaną przyznane maksymalnie sześciu 
organizacjom. 

5. Projekt: 
a. nie może być wspierany przez inne firmy z Grupy Kapitałowej PGNiG. 
b. nie może być wspierany przez inne firmy z branży energetycznej. 
c. nie może być współfinansowany lub organizowany przez producentów alkoholu, 

papierosów, produktów zawierających związki szkodliwe. 
d. nie może mieć charakteru religijnego lub politycznego. 
e. nie może promować sportów wysoce urazowych lub obarczonych dużym ryzykiem 

zachowań niesportowych. 
f. nie może mieć w swoim tytule nazwy innej firmy lub produktu. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania logo PSG sp. z o.o. i/lub logo konkursowego, 
po uprzedniej akceptacji projektów przez PSG sp. z o.o., na wszystkich materiałach 
informacyjno-promocyjnych używanych podczas realizacji projektu. 

7. W ramach jednej edycji konkursu (na dany rok kalendarzowy) jeden wnioskodawca może 
złożyć jeden wniosek. Zasada ta dotyczy również organizacji posiadającej oddziały terenowe.  

Zasady udziału w konkursie  

1. Aby złożyć wniosek, należy wejść na stronę www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam i wypełnić 
formularz zgłoszeniowy. Zmiany we wniosku można wprowadzać tylko na etapie 
wypełniania (bez możliwości zapisania wersji roboczej). Po złożeniu wniosku nie ma już 
takiej możliwości. 

2. Wniosek wraz z załącznikami składany jest elektronicznie poprzez stronę konkursową. 
Następnie skan wypełnionego i podpisanego wniosku zgłoszeniowego należy wysłać na 
adres bezpiecznie@psgaz.pl (tylko formatka wniosku, bez załączników). 

3. Wniosek merytoryczno-kosztowy składa się z części merytorycznej (z opisem projektu) 
oraz kosztowej (z planem finansowym).  

4. W części kosztowej należy wykazać wkład własny (zasoby osobowe / rzeczowe)  
w wysokości co najmniej 1000 PLN. Wkład finansowy nie jest wymagany.  

5. Na koordynację i obsługę projektu można przeznaczyć maksymalnie 20% kwoty grantu 
(2000 PLN). Na realizację projektu należy przeznaczyć co najmniej 80% kwoty grantu 
(8000 PLN), z czego: 

a. co najmniej 2000 PLN na lokalną promocję projektu, 
b. maksymalnie 1500 PLN na łączne koszty osobowe merytoryczne. 

6. Do wniosku należy dołączyć  

a. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,  

b. sprawozdanie finansowe z ostatniego roku działalności organizacji. 

8. W przypadku finansowania projektu z innych źródeł, szacowaną kwotę i źródło należy 
wskazać we wniosku. 

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem grantu. 



Regulamin Konkursu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
BEZPIECZNIE TU I TAM 

3 
   

 

Terminy i ocena wniosków  
 

1. Wnioski przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2015 roku.  

2. Wnioski, które przejdą etap oceny formalnej, zostają poddane ocenie merytorycznej. 

3. Wnioski, które nie przejdą etapu oceny formalnej, nie będą dalej oceniane. 

4. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa, złożona z pracowników Organizatora 
oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy wyrażą chęć udziału w pracach Komisji. 
Do udziału w pracach komisji będą zapraszani będą przedstawiciele władz samorządowych 
jedynie z terenów, których dotyczy projekt. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu  
60 dni od terminu składania wniosków , za pośrednictwem strony internetowej konkursu.  

5. Organizator zawrze indywidualne umowy partnerskie z maksymalnie sześcioma 
wnioskodawcami – beneficjentami na realizację wybranych projektów.  

6. Kwota grantu zostanie przekazana wnioskodawcom po podpisaniu umowy partnerskiej  
w ciągu 30 dni od wpłynięcia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. 

7. Każdy członek komisji dysponuje taką samą liczbą punktów. Końcowy wynik oceny stanowi 
suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przeliczona na procenty.  
W wyniku merytorycznej oceny wniosku dokonywanej przez komisję konkursową, projekt 
może uzyskać maksymalnie 100%, w przypadku, gdy wszyscy członkowie komisji przyznają 
projektowi maksymalną liczbę punktów. Punkty będą przyznawane za spełnienie kryteriów  
z czterech poniższych grup: 

• ADEKWATNOŚĆ (zgodność z celami konkursu) – możliwe 20%, 

• MERYTORYKA  (trafność doboru działań, narzędzi, zasięgu i grupy docelowej, 
kreatywność i innowacyjność) – możliwe 40%, 

• EFEKTYWNOŚĆ (transparentność budżetu i harmonogramu, trwałość rezultatów) – 
możliwe 25%, 

• NIEZBĘDNOŚĆ (właściwa diagnoza problemu poparta twardymi danymi  
z wiarygodnych źródeł lub badań własnych, planowane zbadanie efektów realizacji 
projektu) – możliwe 15% 

8. Odwołania od oceny wniosków nie będą uznawane. 

Rozliczenie  

1. Organizacje, z którymi zostanie podpisana umowa partnerska zobowiązane są przedstawić 
raport z realizacji projektu w terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu. Raport powinien 
być przesłany do Organizatora najpóźniej 15 grudnia 2015 roku na adres e-mail: 
bezpiecznie@psgaz.pl 

2. Wzór raportu dostępny jest na stronie konkursu.  

3. Raport powinien zawierać opis realizacji projektu wraz dowodami wykonania umowy 
(publikacje elektroniczne, skany materiałów etc.) oraz skany dokumentów księgowych 
przedstawiających rozliczenie grantu. Dokumenty księgowe (rachunki, faktury paragony) 
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powinny być zgodne z kosztorysem projektu i jasno opisane w tabeli raportu, zgodnie  
z kwalifikacją kosztów.  

Ustalenia ko ńcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu na składanie wniosków,  
w momencie, kiedy żaden wniosek jeszcze nie wpłynął. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na współpracę partnerską w celu promocji 
konkursu „Bezpiecznie TU i TAM”. Jest to zgoda na wykorzystanie wizerunku osób 
biorących udział w projekcie oraz zgoda na wykorzystanie przez organizatora materiałów 
fotograficznych, filmowych w wersji niekompresowanej, do swojej promocji, zgodnie  
z zapisem umowy. 

3. Wszelkie informacje o zmianach w regulaminie konkursu będą zamieszczane na stronie 
www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam 

4. Kontakt do organizatora:  
 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 
Biuro CSR  
e-mail: bezpiecznie@psgaz.pl 

 

 


