
 

Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa 
 

czyli Mikrodotacje na 

wsparcie inicjatyw lokalnych  

oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych 



Centrum PISOP  

 

wielkopolski Operator Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 



 

Konkurs ogłoszono 
 

 4. sierpnia 2014 roku 
 
 

Termin składania ofert: 
 

25. sierpnia 2014 roku 
Godzina 15.00 

 
 

           
 
 
 



Celem konkursu Mikrodotacji WIELKOPOLSKA WIARA jest  zwiększenie liczby inicjatyw 
oddolnych podejmowanych przez obywateli w województwie wielkopolskim.  

 
 

W ramach konkursu będzie można ubiegać się o Mikrodotację  
o maksymalnej wysokości 5.000 złotych.  

 
 

Łącznie na ten cel w 2014 przeznaczymy aż 600 tysięcy złotych! 
 

 
 
 
 

Założenia i cele konkursu 



Komu dedykowany konkurs? 

O Mikrodotacje ubiegać mogą się: 

 

 

 

 

Grupy nieformalne 
 

Grupy samopomocowe 

Grupy samopomocowe z 
osobowością prawną 

Młode organizacje 
pozarządowe 



Grupie nieformalnej, czyli 

 

zespołowi co najmniej trzech osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych: 

• realizujących wspólnie lub zamierzających realizować wspólnie działania w Sferze Pożytku 
Publicznego,  

• nieposiadające osobowości prawnej,  

• prowadzące swoje działania na terenie województwa wielkopolskiego,  

• których działania są skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego.   

 

 

Komu dedykowany konkurs? 



Grupie samopomocowej, czyli 

 

dobrowolnemu zespołowi osób fizycznych, których: 

• aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich 
członków,  

• posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej,  

• prowadzące swoje działania na terenie województwa wielkopolskiego, 

• działania są skierowane do mieszkańców tego województwa. 

 

Grupa samopomocowa może złożyć ofertę jako grupa nieformalna lub młoda organizacja 
pozarządowa! 

 

Komu dedykowany konkurs? 



Młodej organizacji pozarządowej, czyli 
 
organizacji: 
 
• której siedziba jest zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego,  
• jej roczny budżet (za poprzedni rok obrotowy), nie przekroczył 25.000,00 zł, 
• która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 18 miesięcy licząc do 

dnia złożenia Oferty, 
• która w ramach Projektu planuje prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz 

mieszkańców województwa wielkopolskiego. 

Komu dedykowany konkurs? 



Grupy nieformalne i samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej mogą składać 
ofertę: 
• w imieniu własnym, 
• za pośrednictwem Patrona. 
 
Patronem może być każda organizacja pozarządowa! Wyłącznie NGO! 
 
Patron wspiera grupę wyłącznie w zakresie rozliczenia projektu. 
 
Organizacja patronacka może działać dłużej niż 18 miesięcy! 

Patron może mieć siedzibę poza Wielkopolską. 

Patron może złożyć ofertę w imieniu kilku grup nieformalnych (bez limitu). 

 
 

Grupy nieformalne 



Dlaczego warto poszukać Patrona? 

Zalety: 

 

• rozliczenie projektu bez udziału Centrum PISOP, 

• zawieranie umów w ramach projektu za pośrednictwem Patrona, 

• w przypadku zakupu sprzętu staje się on własnością organizacji patronackiej i grupa 
nieformalna może z niego korzystać bez ograniczeń! 

• zarządzanie projektem samodzielnie na poziomie lokalnym bez udziału księgowości 
Centrum PISOP! 

 

Centrum PISOP pomaga wyszukiwać Patronów!!! 



Jakie projekty można dofinansować? 

 
 
 
 

 
Grupy nieformalne     Grupy samopomocowe  Młode organizacje pozarządowe 

 
 
 
 
 

 
 
 
          
 

Młode organizacje pozarządowe 
 

 

Inicjatywy lokalne - zadania w obszarze sfery pożytku publicznego 

 

Rozwój Młodych Organizacji Pozarządowych 



 
 
 
 
 

PRZYKŁADOWO: 
pomoc społeczna,  

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  
nauka, edukacja, oświata i wychowanie,  

wypoczynek dzieci i młodzieży,  
kultura i sztuka,  

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

ekologia, 
prawa człowieka. 

 
 
 

Jakie projekty można dofinansować? 

Inicjatywy lokalne - zadania w obszarze sfery pożytku publicznego  
(art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 



 
 
 
 

 
OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU DLA ORGANIZACJI 

w ramach którego organizacja może założyć m.in.: 

zakup sprzętu biurowego,  

zakup sprzętu związanego ze specyfiką działania organizacji,  

adaptację lokalu,  

zakupu oprogramowania komputerowego,  

podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,  

częściowego pokrycia kosztów osobowych, związanych z obsługą księgową, 

prawną lub informatyczną organizacji, 

poszerzenia zakresu świadczonych usług. 

 
 
 

Jakie projekty można dofinansować 

Rozwój Młodych Organizacji Pozarządowych 



Czym jest plan rozwoju organizacji? 

Plan rozwoju organizacji to: 

• efekt planowania strategicznego (obok wizji i misji)  

• ukierunkowany na osiąganie celów organizacji w perspektywie kilku lat (najczęściej 2 lub 5 
lat),  

 zawierający cele,  

 uporządkowanie zadania,  

 osoby odpowiedzialne  

 zakładane efekty w określonym czasie. 

 



Ile może wynieść wartość projektu? 

 

Mikrodotacje to maksymalnie 5000 złotych! 

 

dodatkowo 

 

wymagane minimum 10% wkładu własnego. 



Jaki wkład własny? 

Wkład własny 

Finansowy, czyli 
środki finansowe,  

(inne aniżeli pochodzące z FIO). 
 

Dla grup nieformalnych bez Patrona  
nie jest możliwy. 

Osobowy, czyli 

wkład osobowy tj. wkład pracy 

wolontariuszy, oszacowany na 

podstawie wyceny rynkowej ich pracy. 

 

 

Przykładowo jeżeli organizacja ubiega się o Mikrodotację w 
wysokości 5000 zł, to musi mieć minimum 500 zł wkładu własnego.  

Wartość projektu wyniesie wtedy 5500 zł. 



Jakie koszty są kwalifikowalne? 

Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli są: 
 

• niezbędne dla realizacji projektu ( m.in. spójne z zaplanowanymi działaniami), 
• racjonalne i efektywne (m.in. rynkowe stawki),  
• zostały poniesione w okresie realizacji projektu (tj. 15.09-30.11.2014 r.)  
• udokumentowane (m.in. faktury, rachunki, umowy),  
• zostały przewidziane w budżecie projektu, 
• zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 



 

Koszty związane z realizacją projektu tzw. koszty bezpośrednie, przykładowo: 

 
• zatrudnienie trenerów, ekspertów, 

 
• związane z uczestnictwem odbiorców np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, 

żywność, zakwaterowanie, przejazdy odbiorców. 
 

• związane z działaniami promocyjnymi np. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, 
 

• wyposażenia związane z realizacją projektu – których cena jednostkowa nie 
przekracza 3500,00 zł, adekwatne do planowanych działań. 

 

• adaptacji pomieszczeń wyłącznie dla celów realizacji projektu 
 

• … - związane z realizacją projektu. 

 

Jakie koszty są kwalifikowalne? 



Koszty obsługi administracyjnej projektu tzw. koszty pośrednie, przykładowo: 
 

• zatrudnienia pracownika koordynacji projektu, księgowości, opłaty za telefon/faks, opłaty 
pocztowe, czynsz – wyłącznie część tych kosztów przypadająca na dany projekt. 
 

UWAGA! 
Koszty obsługi administracyjnej są kwalifikowalne wyłącznie: 
• przy realizacji projektów przez młode organizacje pozarządowe do 20%, 
• przy realizacji projektu za pośrednictwem Patrona do 10% przeznaczone wyłącznie na 

księgowość! 
• W przypadku grup nieformalnych wnioskujących samodzielnie koszty rozliczania dotacji są 

niekwalifikowalne. 
 

Jakie koszty są kwalifikowalne? 



Jakie koszty są niekwalifikowalne? 
  

Do wydatków, które nie mogą być finansowane zaliczamy m. in.: 
• podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony; 
• zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 
• zakup środków trwałych; 
• amortyzacja; 
• leasing; 
• rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  
• odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  
• koszty kar i grzywien; koszty procesów sądowych; 
• nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją 

projektu; 
• koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); 
• zakup napojów alkoholowych  
• koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych. 



Projekt: 
 
• nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 września 2014 r.  
 
• musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
 
• okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 30 dni, 
 
• nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia. 

 

 

W jakim okresie można realizować projekty? 



Co oznacza wydarzenie o charakterze niejednorazowm? 

Projekty powinny: 

• włączać do działania nowe grupy obywateli,  

• angażować ich poprzez wspólne planowanie, wypracowywanie rozwiązań, współdziałanie 
na rzecz wspólnoty lokalnej, 

• działania powinny stanowić ciąg czynności podejmowanych przez daną grupę obywateli, 
gdzie tylko realizacja ich wszystkich łącznie pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu, 

• w przypadku projektów Młodych Organizacji Pozarządowych skierowanych na rozwój 
Projekty powinny obejmować opracowanie planu rozwoju (poprzedzonego analizą 
otoczenia organizacji) oraz jego częściowe wdrożenie. 



Jak opracować projekt? 

Zespół powinien: 

 

 

 

OPRACOWAĆ POMYSŁ 

ZDIAGNOZOWAĆ PROBLEM 

OKREŚLIĆ ODBIORCÓW 

WSKAZAĆ CEL 

WYTYPOWAĆ DZIAŁANIA I HARMONOGRAM 

WSKAZAĆ KADRĘ 

ZAPLANOWAĆ EFEKTY 

WYLICZYĆ BUDŻET 



Jak złożyć ofertę? 
  

Należy wypełnić Formularz dostępny na stronie www.pisop.org.pl/FIO przesłać go w 
wersji: 
• papierowej – jeden egzemplarz, 
• elektronicznej CD/DVD. 

 
Ofertę wraz z załącznikami można:  
• składać osobiście, 
• przesłać pocztą tradycyjną/kurierem – DECYDUJE DATA WPŁYWU! 

 
Na adres:  

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
„PISOP”, ul. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno 

 



Jakie wymagane są załączniki? 
 Grupa Nieformalna lub Grupa Samopomocowa nieposiadająca osobowości prawnej, podpisane 

przez wszystkich uczestników tychże grup: 
• porozumienie dotyczące powołania Grupy, 
• deklaracje przynależności członków, 
• szczegółowy opis celów dla realizacji których powołano Grupę. 
 
Grupa Nieformalną lub Grupa Samopomocowa nieposiadająca osobowości prawnej 
składająca ofertę pośrednictwem Patrona: 
• porozumienie dotyczące powołania Grupy, 
• podpisane przez wszystkich Porozumienie o Współpracy z Patronem, 
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Patrona – o ile nie jest on dostępny ON LINE; 
• statut Patrona lub inny akt wewnętrzny (uchwała właściwego organu). 

 
Młoda Organizacja Pozarządowa lub Grupa Samopomocowa posiadająca osobowość prawną: 
• odpis aktualny Krajowego Rejestru Sądowego - o ile nie jest on dostępny ON LINE; 
• statut lub inny akt wewnętrzny (uchwała właściwego organu). 

 
 

 



Złożenie oferty 

 

 

W danej edycji konkursu Wielkopolska Wiara Oferent może złożyć wyłącznie 1 projekt! 



Gdzie można uzyskać więcej informacji? 
 

Dodatkowe informacje na temat konkursu  

Mikrodotacji WIELKOPOLSKA WIARA  

można uzyskać w biurze Centrum PISOP 

 

ul. Ratajczaka 26/6/96, 61-815 Poznań 

Tel 61 851 91 34 

Katarzyna Sulejewska 

katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl  

 

mailto:Katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl
mailto:Katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl


Gdzie można uzyskać więcej informacji? 

Doradcy  subregionalni: 

Iwona Suszka – 509 507 444, isuszka@onet.eu 

• Obszar: powiaty gnieźnieński, wrzesiński, średzki 

 

Alicja Zając – 509 630 240, staroscianka1@wp.pl 

• Obszar: powiaty międzychodzki, nowotomyski, grodziski  

 

Dorota Lisiak – 886 403 411, dorota-lisiak@tlen.pl 

• Obszar: powiaty śremski, poznański 

  

Katarzyna Sulejewska, 61 851 91 34, katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl 

• Obszar powiaty: obornicki i szamotulski 

 

Wydział Zdrowia Spraw Społecznych – Urząd Miasta Poznania 

• Obszar Miasto Poznań, ngo@um.poznan.pl, tel. 061 878 58 52  

 

mailto:katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl
mailto:ngo@um.poznan.pl


Sieć Doradców 

Zadaniem doradców jest pomoc przy: 

• opracowaniu pomysłu,  

• pracy nad każdym elementem projektu,  

• wypełnianiu formularza, 

• powołaniu grupy nieformalnej, 

• znalezieniu Patrona dla grup nieformalnych.  

 

Za skorzystanie ze wsparcia doradców (mail, bezpośrednio) – konsultacje projektu –  

można otrzymać dodatkowe 3 punkty na etapie oceny merytorycznej. 

 

 



Patronat regionalny 

 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak 



Partnerzy subregionalni 

 

• Subregion kaliski - Urząd Miejski w Kaliszu  

 

• Subregion koniński -  Urząd Miejski w Koninie 

 

• Subregion leszczyński – Urząd Miasta Leszno 

 

• Subregion pilski – Urząd Miasta Piły 

 

• Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miasta Poznania 

 



Ambasadorzy FIO w 30 powiatach 

 

Funkcję Ambasadora/Ambasadorki FIO pełnią osoby  

od lat zaangażowane w działania na poziomie lokalnym. 

 

Ambasadorzy wspierają społeczności lokalne w zakresie ubiegania się o Mikrodotacje. 

 

Dane Ambasadorów dostępne na www.pisop.org.pl/FIO  

 

http://www.pisop.org.pl/FIO


Dziękuję za uwagę 
 
 

www.pisop.org.pl/FIO  

http://www.pisop.org.pl/FIO

