Polskie Sieci Elektroenergetyczne są organizatorem konkursu WzmOCnij swoje otoczenie".
Do udziału zaproszone są wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakośd
życia mieszkaoców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej.
O granty mogą aplikowad:
gminy, jednostki organizacyjne gmin, jak np. szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie
ośrodki pomocy społecznej i inne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,
organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej oraz lokalnych
społeczności na terenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poprzez:
1) poprawę stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenie zupełnie
nowej formy takiej infrastruktury;
2) wyposażenie gminy w narzędzia umożliwiające wdrażanie realnych zmian przy
wykorzystaniu nowej i/lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej;
3) działania na rzecz aktywizacji lokalnego życia społecznego i kulturalnego.
2. Rozwój infrastruktury społecznej jest rozumiany, jako wszelkie działania zmierzające
do podniesienia jakości życia
i bezpieczeostwa mieszkaoców, poprzez zwiększanie dostępności do miejsc
użyteczności publicznej, modernizacji, przebudowy tychże miejsc (a także ich
adaptacji na potrzeby wykluczonych grup społecznych) w celu aktywizowania
lokalnych społeczności, podejmowania działao wywołujących pozytywną zmianę
społeczną.
3. Konkurs stanowi element realizacji strategii Organizatora Konkursu w zakresie
odpowiedzialności Organizatora za wpływ jego działalności na krajową gospodarkę,
środowisko naturalne oraz społeczeostwo.
ZASADY KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wniosku dot. realizacji projektu
społecznego, który będzie wywierał pozytywny wpływ na lokalną społecznośd i
pozostawi po sobie długotrwały ślad.
2. Do konkursu można zgłaszad projekty w siedmiu przedstawionych poniżej kategoriach:
1) Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele: (i) modernizacja
pomieszczeo edukacyjnych
i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej; (ii) remonty
lokalnych ośrodków kultury; (iii) dofinansowanie zakupu wyposażenia,
niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej (np. zakup nowych
materiałów dydaktycznych, sprzętu wykorzystywanego przez domy i ośrodki
kultury); (iv) likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów
utrudniających ruch wózków inwalidzkich, osób niepełnosprawnych, budowa
podjazdów, przebudowa toalet.
2) Oświata – przykładowe cele: (i) remonty i doposażenie sal dydaktycznych,
pracowni komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych; (ii)
zakup pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia na potrzeby uczniów i
nauczycieli.
Środowisko – przykładowe cele: (i) oczyszczanie skwerów, małych parków, stawów,
oczek wodnych; (ii) remonty ujęd wody i małych stacji uzdatniania, stawianie
budek dla ptaków, pasiek; (iii) inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.

Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego – przykładowe cele: (i) wspieranie
wydarzeo mających charakter edukacyjny np. pikników naukowych, akcji na rzecz
środowiska, bezpieczeostwa, organizacji kursów pierwszej pomocy lub ratownictwa;
(ii) organizacja konsultacji i spotkao specjalistycznych skierowanych do grup
wykluczonych społecznie, tj. zajęcia grup terapeutycznych, zawodowe.
5) Zdrowie i opieka medyczna – przykładowe cele: (i) promocja zdrowego trybu życia (na
przykład tablice edukacyjne, tzw. ścieżki zdrowia przy trasach spacerowych); (ii)
siłownie na świeżym powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji
fizycznej; (iii) wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu do publicznych ośrodków
zdrowia.
6) Mała infrastruktura – przykładowe cele: (i) instalacja stojaków na rowery; (ii) remont
wiaty przystanku autobusowego; (iii) rozwiązania/udogodnienia dla rodziców z
małymi dziedmi w miejscach publicznych; (iv) dostosowanie przestrzeni dla małych
dzieci, w tym wsparcie w budowie nowoczesnych placów zabaw; (v) punkty wymiany
książek; (vi) dodatkowe kosze do segregacji śmieci w przestrzeni publicznej.
7) Inne – innego rodzaju inicjatywy, których swoim zakresem tematycznym nie obejmują
powyższych kategorii, a które jednocześnie mieszczą się w celach konkursu.
W ramach konkursu wybrane zostaną najlepsze pomysły na realizację Projektów
społecznych, które zostaną następnie sfinansowane przez organizatora na zasadach
określonych w regulaminie.
4. Nagrodzone w konkursie projekty powinny zostad zrealizowane przez uczestników w
terminie do 30.11.2019 r.
5. Kosztorys zgłaszanego Projektu nie przekracza kwoty pojedynczego grantu w wysokości
20 000 zł netto. W przypadku projektów, które stanowią element większego projektu lub
zadania, całkowity budżet uczestnika na cały projekt lub zadanie, nie może przekraczad
kwoty 100 000 zł netto.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brad udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne prowadzące działalnośd statutową na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego,
np.:
a) gminy;
b) jednostki organizacyjne gminy, jak na przykład szkoły, miejskie ośrodki kultury,
miejskie ośrodki pomocy
społecznej i inne;
c) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia,
spółdzielnie socjalne,
organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku
publicznego.
Uczestnikiem konkursu nie może byd:
a) partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
b) związek zawodowy;
c) organizacja pracodawców;
d) przedsiębiorca prowadzący wyłącznie działalnośd gospodarczą (zarobkową); e) osoba
fizyczna.
W konkursie udział mogą wziąd wyłącznie podmioty prowadzące działalnośd lub z siedzibą
na terenie poniżej wymienionych gmin, na terenie których Organizator konkursu
realizuje swoje ustawowe zadania operatora systemu przesyłowego.
1) [mazowieckie] Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie, Sulejówek,
Halinów, Wiązowna, Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Wilga,

Magnuszew, Kozienice, Ostrołęka, Rzekuo, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo,
Długosiodło, Rząśnik, Braoszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Jadów, Tłuszcz, Strachówka,
Stanisławów;
Kontakt do operatora konkursu: telefon: 665 330 230
e-mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl
Każdy Uczestnik ma prawo zgłosid maksymalnie trzy propozycje Projektów po jednym
w danej kategorii, które będą realizowane w okresie do dnia 30.11.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej konkursu:
www.wzmocnijotoczenie.pl.
ETAPY I TERMINY KONKURSU
Czas trwania konkursu obejmuje okres od 18 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do dnia 8
kwietnia 2019 roku do godziny 24:00 i jest podzielony na II etapy.
Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej,
na
adres
kontakt@wzmocnijotoczenie.pl, przesyłają swoje
Zgłoszenie (skan podpisanych dokumentów:
Formularz Zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki).
Dokumenty nieczytelne, przesłane w formie zdjęd,
niepodpisane, nie będą rozpatrywane.
PSE są obecne w wielu gminach w Polsce. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności
czujemy współodpowiedzialnośd za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagad
w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich
istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni
publicznej i infrastruktury społecznej. Działamy z myślą o długotrwałych korzyściach,
budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej
w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Paostwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej
gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii
na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie.
Dzięki nam prąd wytworzony w elektrowniach może zostad dostarczony do lokalnych
dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach
produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. Jesteśmy właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii
oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięd.

