
Regulamin Konkursu grantowego na organizację  
Regionalnego Festiwalu Kodowania 

1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Link do przyszłości. Edukacja. Pro-
gramowanie. Rozwój”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa (Granto-
dawca), ze środków Microsoft w ramach inicjatywy YouthSpark. 

2. Do udziału w konkursie uprawnione są instytucje, przy których działają Lokalne 
Kluby Kodowania (LKK) (utworzone na podstawie umowy o współpracy zawartej z 
Grantodawcą). Jeżeli instytucja ubiega się o grant większy niż 5 000 zł do konkursu 
zaangażować musi co najmniej  dwie inne instytucje, przy których działają Lokalne 
Kluby Kodowania (Współorganizatorzy), przy czym: 

a. Grantobiorca pełni funkcję Lidera - składa aplikację, zarządza budżetem, 
organizuje Wydarzenie Główne, wspiera finansowo oraz merytorycznie swo-
ich Współorganizatorów, a także zobowiązany jest do złożenia rozliczenia 
merytorycznego oraz finansowego, 

b. pozostałe zaangażowane instytucje pełnią funkcję Współorganizatorów - 
wspierają Lidera w organizacji Wydarzenia Głównego, organizują obecność 
przedstawicieli własnych LKK na Wydarzeniu Głównym, a także organizują 
Wydarzenia Towarzyszące w swoich miejscowościach.  

Lista LKK dostępna jest pod adresem: http://linkdoprzyszlosci.pl/mapa-lokalnych-
klubow-kodowania/.   

3. Instytucja, która była już Liderem Regionalnego Festiwalu Kodowania może być 
Współorganizatorem. 

4. Celem konkursu jest wyłonienie instytucji, które otrzymają grant na organizację 
Regionalnych Festiwali Kodowania (RFK).  

5. RFK składa się z Wydarzenia Głównego oraz Wydarzeń Towarzyszących. 

6. Wydarzenie Główne zostanie zorganizowane w trakcie trwania kampanii promujący-
ch naukę kodowania, tj. Europejskiego Tygodnia Kodowania (6-21 października  
2018 r.) lub Godziny Kodowania (3-9 grudnia  2018 r.). Wydarzenia towarzyszące 
powinny zostać zorganizowane nie wcześniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
odpowiedniej kampanii. 

7. Celem organizacji RFK jest promocja nauki programowania oraz działań Lokalnych 
Klubów Kodowania w społeczności lokalnej, a także sieciowanie LKK. 

8. Grupą docelową aktywności organizowanych w ramach RFK są dzieci i młodzież do 
24. roku życia.  

9. W ramach konkursu Grantodawca przewiduje możliwość ubiegania się o granty o 
łącznej wysokości do 45 000 zł, w tym: 

a. trzy granty o wysokości do 5 000 zł, gdzie minimalna liczba uczestników to 
300 osób, 

b. trzy granty o wysokości do 10 000 zł, gdzie minimalna liczba uczestników to 
500 osób. 
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10. Uczestnikiem jest każda osoba, która w ramach zorganizowanych aktywności wyko-
na choćby najprostszy program składający się z kilku poleceń (nie koniecznie z uży-
ciem komputera). 

11. Minimum 50% uczestników powinno wziąć udział w Wydarzeniu Głównym (trwają-
cym nie dłużej niż 2 dni), pozostałe osoby mogą wziąć udział w Wydarzeniach Towa-
rzyszących realizowanych w miejscowościach Lidera i Współorganizatorów. 

12. Grantobiorca zobowiązuje się do zarejestrowania wszystkich organizowanych w ra-
mach RFK wydarzeń oraz liczby ich uczestników na stronie odpowiedniej kampanii 
(http://codeweek.eu/ lub https://hourofcode.com/pl).  

13. Program Wydarzenia Głównego powinien zawierać prezentację działalności LKK in-
stytucji Współorganizujących. Inne aktywności w trakcie Wydarzenie Głównego, w 
których uczestnicy mogą wziąć udział to m.in.: atrakcje organizowane przez wy-
stawców stoisk, warsztaty, prelekcje, spotkania z lokalnymi specjalistami branży 
nowych technologii, pokazy technologii, konkursy, aktywności online, realizacja za-
dań dedykowanych uczestnikom. 

14. W ramach oferowanego przez Grantodawcę wsparcia Grantobiorca może liczyć na: 

a. wsparcie w pozyskaniu gości (np. profesjonaliści projektu „Link do przyszło-
ści”, programiści, przedstawiciele firm oferujących rozwiązania do nauki 
programowania), 

b. wsparcie w wyborze materiałów edukacyjnych, 

c. możliwość wypożyczenia na czas wydarzenia następującego sprzętu: robot 
Finch (do 10 szt.), robot mBot 1.1 (Bluetooth) (do 4 szt.), robot Dash (do 2 
szt.), robot Photon (do 2 szt.), gra Scottie Go! (do 4 szt.), tablety (do 2 
szt.). Uwaga! W przypadku robotów Dash i Photon oraz gry Scottie Go! nie-
zbędne są tablety. 

15. W ramach grantu finansowane mogą być wyłącznie wydatki bezpośrednio związane  
z organizacją RFK, przy czym: 

a. koszty osobowe po stronie Grantobiorcy (wynagrodzenie koordynatora, ob-
sługa księgowa) nie mogą przekroczyć 10% wysokości grantu, 

b. wydatki na wyposażenie do przeprowadzenia RFK (gry, roboty itp.) nie mogą 
przekroczyć 20% wysokości grantu, 

c. Lider zobowiązany jest wspierać organizacyjnie i finansowo Współorganiza-
torów w działaniach, które tego wymagają (np. dojazd na Wydarzenie Głów-
ne). 

16. Materiały promocyjne wyprodukowane w ramach grantu, a także przestrzeń, w któ-
rej odbywać się będą wydarzenia powinny: 

a. być oznakowane logotypami Grantodawcy oraz informacją o grancie, 

b. uzyskać (na etapie projektu) akceptację Grantodawcy. 
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Wzór stosowanej informacji zostanie przekazany Grantodawcy wraz z podpisaniem 
umowy grantowej.  

17. Aby zgłosić się do Konkursu należy w terminie do  29 czerwca 2018 r., do godz. 
23:59: 

a. Przesłać formularz wniosku dostępny pod adresem: http://linkdoprzyszlosci-
.pl/konkurs-grantowy/. 

b. Przesłać Załącznik nr 1 (Działania projektowe. Harmonogram) i Załącznik nr 
2 (Koszty i  finansowanie) na adres: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl. Wzory za-
łączników dostępne są pod adresem: http://linkdoprzyszlosci.pl/konkurs-
grantowy/ . 

18. Zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające wymogów formal-
nych konkursu nie będą podlegać ocenie. 

19. O wynikach konkursu zadecyduje Komisja powołana przez Grantodawcę.  

20. Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym oraz merytorycznym. 

21. Ocenie formalnej podlegać będą następujące kryteria: 

a. uprawienie instytucji do udziału w konkursie (przy instytucji musi działać 
LKK), 

b. spełnienie wymogu minimalnej liczby LKK zaangażowanych w organizację 
RFK (Lider oraz minimum dwóch Współorganizatorów przy grantach większy-
ch niż 5 000 zł), 

c. spełnienie wymogu minimalnej liczy uczestników aktywności w ramach RFK 
(minimum 300 lub 500 uczestników w zależności od wysokości grantu). 

22. Ocenie merytorycznej podlegać będą następujące kryteria: 

a. opis przedsięwzięcia - zgodność zaplanowanych działań z celami konkursu, 
uprawdopodobnienie osiągnięcia deklarowanej liczby uczestników,  zasięg 
działań, innowacyjność oraz różnorodność proponowanych działań, skutecz-
ność zachęcania do nauki programowania, zgodność z celami „Linku do przy-
szłości” (1-6 pkt.); 

b. konstrukcja budżetu - spójność z planowanymi działaniami, uwzględnienie 
roli partnerów, pomysły na uzyskanie ewentualnego dodatkowego wsparcia 
finansowego lub rzeczowego (np. od przedsiębiorców, władz lokalnych itp.) 
(1-3 pkt.); 

c. zaangażowanie partnerów – zaangażowanie innych LKK i partnerów lokalny-
ch, uwzględnienie VIPów na poziomie lokalnym i regionalnym (przedstawicie 
samorządu, kuratorium / bibliotek wojewódzkich, przedstawiciele firm itp.), 
plan komunikacji z mediami, na ile aktywna rola została dla nich przewi-
dziana, w jaki sposób wesprze RFK, w jaki sposób partnerzy skorzystają z 
udziału w RFK (1-6 pkt.). 
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23. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.linkdoprzyszlosci.pl, a także 
przesłanie uczestnikom na adresy e-mail wskazane we wniosku nie później niż do 
dnia 16 lipca 2018 r.  

24. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa grantowa, 
w oparciu o dostarczony przez Grantodawcę wzór, na podstawie której Grantobiorcy 
przekazane zostaną środki finansowe. 

25. W ciągu 14 dni od Wydarzenia Głównego Grantobiorca zobowiązuje się przesłać 
sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z realizacji projektu w oparciu o wzory 
dostarczone przez Grantodawcę. 

26. W przypadku rażącego niewywiązania się z umowy grantowej,  w tym wprowadze-
niu zmian w budżecie bez zgody Grantodawcy, niewywiązania się z terminów doty-
czących złożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, Grantodawca ma 
prawo żądać zwrotu całości lub części grantu. 

27. Wszelkie pytania należy kierować pod adres: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl oraz w 
formie pisemnej na adres: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 

28. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Grantodawcy, to jest w 
Warszawie przy ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 

29. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regu-
laminu Konkursu. 

Warszawa,  30.05.2018
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