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ZASADY KONKURSU “GRANT ZA PROMOCJĘ”
W ramach VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” przyznanych zostanie pięć grantów
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) każdy. Zachęcamy podmioty, które biorą
udział w etapie głosowania do promowania swoich projektów podczas etapu głosowania
i mobilizowania lokalnej społeczności do głosowania.

I. ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenia do konkursu na promocję są dobrowolne.

2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje i grupy nieformalne, które zakwalifikowały się do
etapu głosowania w Programie „Decydujesz, pomagamy”.
3. Zgłoszenia

w

formie

uzupełnionego

formularza

dostępnego

na

stronie

www.tescopl/pomagamy przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na dedykowany temu
konkursowi adres mailowy: pomagamy.promocja@gardenofwords.pl.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 17.06 do 21.07.2019 roku.
II. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
5. Kreatywność promocji/niestandardowe działania/wykorzystanie niestandardowych kanałów
komunikacji.
6. Liczba publikacji w mediach lokalnych (adekwatnie do wielkości miejscowości/miasta).
7.

Zaangażowanie lokalnej społeczności w promocję.

8. Działania promocyjne skierowane do jak największej grupy odbiorców.
9. Działania bezpośrednie – wyjście do ludzi (działania bezpośrednie na terenie sklepu,
w przestrzeni publicznej).
10. Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji.
11. Stosowanie podczas promocji zasad „fair play”.
12. Pod uwagę brane będą różne rodzaje działań promocyjnych, nie tylko te prowadzone na
terenie sklepu.

III. PRZYZNANIE GRANTU
13. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie analizy przesłanego formularza przez jury składające
się z przedstawiciela Tesco, Fundacji Tesco, Agencji Garden of Words oraz Fundacji Stocznia.
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14. Grant za promocję powinien być przeznaczony na cele ogólne statutowe organizacji.
W przypadku grupy nieformalnej powinien być przeznaczony na działania związane
z projektem realizowanym w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy” lub innym
realizowanym projektem. Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z partnerem
merytorycznym – Fundacją Stocznia.
15. Jeśli grant za promocję zostanie przyznany grupie nieformalnej, to wypłacany jest on trzem
osobom tworzącym grupę nieformalną wpisanym w umowie o współpracy z organizacją
pozarządową lub instytucją publiczną.
16. Z organizacjami lub grupami nieformalnymi, którym przyznany zostanie grant za promocję
Fundacja Stocznia podpisze umowy dotacji. Treść umowy zostanie przesłana zwycięzcom po
ogłoszeniu wyników.
17. Organizacja lub grupa nieformalna muszą rozliczyć się z wydanego grantu według wzoru, który
zostanie przesłany zwycięzcom po ogłoszeniu wyników przez Fundację Stocznia.

II. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
18. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej programu oraz drogą mailową (tylko do
laureatów).
19. Ogłoszenie wyników nastąpi po 29.07.2019 roku.
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