
 

 

Regulamin zgłaszania miejscowości do drugiej edycji  programu grantowego 

„Przygarnij przestrzeń” w roku 2017/2018 

 

§ 1  

Najważniejsze zasady 

 

1.   Organizatorem programu jest WSPÓLNIE - Fundacja LafargeHolcim z siedzibą                             

w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, zwaną dalej “Fundacją”. 

  

2.   Zgłoszeń można dokonywać od 1 września 2017 roku do 18 września 2017 roku. 

 

3. Wybór miejscowości nastąpi do 5 października 2017 r. 

  

§ 2  

Zgłoszenie miejscowości 

 

1.   Zgłosić miejscowość do programu można: 

   - wypełniając formularz pod linkiem:. bit.ly/formularz-przygarnij, 

   - wysyłając zeskanowany dokument na adres: jolanta.bosca@lafargeholcim.com, w temacie         

wiadomości prosimy wpisać: Zgłoszenie Przygarnij Przestrzeń 2017/2018, 

   - drogą pocztową na adres: Lafarge Polska, Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa 

 

2. Miejscowość może być zgłoszona przez: osoby fizyczne, samorządy, stowarzyszenia,  

fundacje, instytucje kultury i oświaty lub przedsiębiorstwa i organizacje społeczne. 

 

3. Każdy wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę lokalizacji (miejscowości) lub przestrzeni  

publicznych w danej miejscowości. 

 

4. W ramach zgłoszeń rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały wypełnione i przesłane 

w sposób wskazany w § 2 pkt. 1.  

 

§ 3  

Wybór miejscowości 

 

1. Jeżeli zgłoszona miejscowość, nie spełnia wymogów zgłoszenia według kryteriów oraz 

warunków określonych w § 3 pkt. 3 i 4 - nie podlega tym samym ocenie merytorycznej. 

 

2. Od decyzji o wyborze miejscowości nie przysługuje odwołanie. 

 

3. Zgłoszone wnioski będą oceniane przez Radę Fundacji według następujących kryteriów: 

-Pozytywna zmiana w przestrzeni publicznej jako rezultat projektu – 30% 

-Lokalizacja – bliska odległość od zakładów LafargeHolcim – 30% 
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-Zaangażowanie partnerów w realizację projektu (wspólne działanie mieszkańców, 

samorządu, NGOs) – 20% 

-Długoterminowy wpływ (rozwijanie kompetencji wśród lokalnych społeczności) – 10% 

-Innowacyjny charakter projektu – 10%. 

  

4. Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu "Przygarnij Przestrzeń" jest 

zaangażowanie jednej z wymienionych jednostek: gmina,  samorząd terytorialny, 

stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i oświaty, przedsiębiorstwa i organizacje 

społeczne. 

 

§ 4  

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych zgłoszeń do celów 

komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. 

 

2. Wszelkie pytania dotyczące przebiegu konkursu można kierować na adres e-mail: 

jolanta.bosca@lafargeholcim.com 

 

3. Dokonując zgłoszenia, Wnioskodawca potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte               

w Regulaminie. 

 

4. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie,            

w każdym czasie, bez podania przyczyny. 
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