
 

 

 
 

Spotkanie dofinansowane ze środków  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 



Stowarzyszenie Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

 Biuro leszczyńskie 
64-100 Leszno 

ul. Pl. J. Metziga 26/6   
tel./fax 65/520 78 86 

 

Biuro poznańskie 

 61-815 Poznań 

ul. Ratajczaka 26/6/96   
tel./fax 61/851 91 34 

 

www.pisop.org.pl,  pisop@pisop.org.pl 

  

Odwiedź nas na Facebooku 

 

Centrum Bukowska 

60-501 Poznań 

ul. Bukowska 27/29 
tel. 61/646 77 57 

 



Centrum PISOP 

•  Jesteśmy organizacją pozarządową utworzoną 15 września 2000 r. 
•  Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT 
•  Nazwa PISOP jest skrótem słów:  

Poradnictwo, Informacja, Szkolenia Organizacji Pozarządowych 
•  W ramach swoich działań: 

- Aktywizujemy obywateli 
- Wspomagamy przedsiębiorczość społeczną 
- Wspieramy współpracę 

• Stabilność działań zapewnia nam prowadzona, za pośrednictwem 
Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju, działalność gospodarcza. 



Najważniejsze aktywności Centrum PISOP 

• Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach dokumentów strategicznych 
• Koordynujemy działania w zakresie wypracowywania strategii III 

sektora w Wielkopolsce  
• Wypracowaliśmy Model Zarządzania Organizacją Pozarządową BINGO 
• Wspieraliśmy projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego  

w latach 2005 – 2014 
• Stworzyliśmy i administrujemy serwisem internetowym dla 

wielkopolskich organizacji pozarządowych www.wielkopolskie.ngo.pl 
• Rozpoczęliśmy dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności 

biznesu w Wielkopolsce 
• Prowadzimy (wspólnie z trzema organizacjami) Poznańskiego 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 
 



 

 

 

Wielkopolska Wiara Aktywnie 
Działa 

czyli mikrodotacje na 

wsparcie inicjatyw lokalnych  

oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych 



Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest  
   instrumentem programowym i finansowym 
   zwiększający dynamikę rozwoju   
   społeczeństwa obywatelskiego oraz  
   przejawem, wypracowanej w partnerstwie 
publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i 
potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji 
zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził ogromną 
różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod 
względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, 
doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i 
sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych 
podmiotów. 



Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich funkcjonował w latach 2005-2007 
jako Program Rządowy. W roku 2008 w celu jego realizacji stworzono 
rezerwę celową budżetu państwa. W latach 2009 - 2013 podstawą 
funkcjonowania FIO był Program Operacyjny. 
 
27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. 
Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu w tym okresie. 

 



PFIO 2014 – Cel główny 

CEL GŁÓWNY:  
Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie 
publiczne. 
 
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w 
różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, 
realizację i monitoring polityk publicznych. 



PFIO 2014 – Priorytety i kierunki działania 

Priorytet 1. Małe inicjatywy 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo 
Priorytet 3. Aktywni obywatele 
Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe 
 
Wysokość dotacji 
dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł 
dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł  
dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł 



PFIO 2014 – Priorytety i kierunki działania 

Priorytet 1. Małe inicjatywy 
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu 
powinny wpływać pozytywnie na możliwości 
obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. 
 
Kierunki działania: 
1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych 
2. Animowanie działań samopomocowych 
3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych 

 
 

 



Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa 

Projekt realizowany w okresie V 2014-XII 2016 
 
3 edycje konkursowe pn. Wielkopolska Wiara - 2 170 400 zł 
 
 
 
 
 
Edycja 2014 realizowana w okresie 15 IX – 30 XI 2014 
 
Wpłynęło 364 wniosków  
Dofinansowanie otrzymało 129 wniosków dofinansowanych na 
kwotę 599 986,26 zł 

 
 



 
Ogłoszenie konkursu: 

 marzec 2015 
 

Termin składania ofert: 
Kwiecień 2015  

 
 

           
 
 
 



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 2015 przyznamy ok 160 dotacji 
 

 
Projekt dofinansowany ze środków  

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 

 
 

Założenia i cele konkursu 



O mikrodotacje ubiegać mogą się: 

 

grupy nieformalne tj. zespoły co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych: 

→ 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.   

 

 

Oferenci 



O mikrodotacje ubiegać mogą się: 

 

2) grupy samopomocowe tj. dobrowolne zespoły 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. 

 

Oferenci 



O mikrodotacje ubiegać mogą się: 
 
3) młode organizacje pozarządowe tj. Organizacja: 
 
→ 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. 

Oferenci 



Zachęcamy grupy nieformalne i samopomocowe nie posiadające 
osobowości prawnej do składania ofert za pośrednictwem 
PATRONA  
 
Patronem może być każda organizacja pozarządowa! 
 
Organizacja patronacka może działać dłużej niż 18 miesięcy i może być  
patronem dla dowolnej liczby grup nieformalnych.  
 
 
 

Patron – organizacja patronacka 



Patron – organizacja patronacka 
 

Zalety składania ofert przy wsparciu Patrona: 

- 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! 



Wkład własny 

Wymagany jest minimum 10% wkład własny 

Finansowy, czyli 
środki finansowe,  

 inne aniżeli pochodzące z FIO 

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. 



 

 

Okres realizacji Projektu: 

 nie może być krótszy niż 30 dni 

 nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia. 

 

 

Okres realizacji 



Co oznacza wydarzenie o charakterze niejednorazowym? 

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. 



Grupy nieformalne 
Grupy samopomocowe 

Młode organizacje pozarządowe 
 

Środki mogą być przeznaczone na działania, które: 
• zmierzają do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych FIO, 
• mieszczą się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW), np. 

• 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. 

 
 
 

Na co można przeznaczyć mikrodotację? 



WYŁĄCZNIE Młoda Organizacja Pozarządowa może przeznaczyć 
środki finansowe na: 

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. 

 
 
 
 

Na co można przeznaczyć mikrodotację? 



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. 

 



Koszty kwalifikowalne 
 

Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli są: 
 
→ niezbędne dla realizacji projektu ( m.in. spójne z zaplanowanymidziałaniami), 
 
→ racjonalne i efektywne (m.in. rynkowe stawki),  
 
→ zostały poniesione w okresie realizacji projektu  
(tj. nie wcześniej niż 15.09.2014, nie później niż 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. Kwalifikowalne są wszystkie składniki 

wynagrodzenia. 
 
→ związane z uczestnictwem odbiorców np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, 

niezbędnego sprzętu, żywność, zakwaterowanie, przejazdy odbiorców 
 
→ związane z działaniami promocyjnymi np. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe. 

 

Koszty kwalifikowalne 
 



 

Ponadto kwalifikowalne są koszty: 

 

→ wyposażenia związane z realizacją projektu – można zakupić kilka, których cena nie 
przekracza 3500,00 zł. Adekwatne do planowanych działań. 

 

→ adaptacji pomieszczeń wyłącznie dla celów realizacji projektu. 

 

Koszty kwalifikowalne 
 
 



Koszty obsługi administracyjnej projektu tzw. koszty pośrednie,  
przykładowo: 

→ obsługi merytorycznej np. zapewnienie koordynacji, księgowości, 
 
→ koszty związane z funkcjonowaniem organizacji np. 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 
księgowości są niekwalifikowalne. 

 

Koszty kwalifikowalne 
 
 



Koszty niekwalifikowalne 
  

Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą wydatki, które nie są związane 
jednoznacznie z projektem, w tym m. in.: 

 
→ rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  
 
→ odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  
 
→ koszty kar i grzywien; 
 
→ 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 (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW 

oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

 



Koszty niekwalifikowalne 
 

c.d. 
→ składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za 
zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); 

→ koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i 
sposób podróży służbowych. 

 



Złożenie oferty 
  

 
 

Ofertę należy w wersji: 
• elektronicznej poprzez generatora wniosków 
• Papierowej- przesłany podpisany wydruk 

oferty z generatora poprzez osoby 
upoważnione 

 
 



Jak będzie przebiegać ocena formalna? 
 I Kryteria formalne: 

1) projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (decyduje data 
wpływu);  

2) projekt jest napisany na wzorze formularza oferty, jest czytelny i kompletny, tzn. ofertę; 
złożono w generatorze wniosków oraz przesłano wersję papierową w jednym  
egzemplarzu i (wersja elektroniczna zgodna jest z papierową),  

3) projekt jest złożony przez organizację, grupę nieformalną lub samopomocową 
uprawnioną do udziału w konkursie; 

4) planowana kwota mikrodotacji nie przekracza 5.000 zł, a wkład własny to minimum 10%; 

 



 

5) siedziba/obszar działania grupy nieformalnej, w tym grupy samopomocowej bez 
osobowości prawnej znajduje się na terenie Wielkopolski; 

6) okres realizacji projektu zgodny jest z okresem wskazanym w Regulaminie 

7) inicjatywa realizowana w sferze pożytku publicznego nie ma charakteru jednorazowego 
wydarzenia i będzie realizowane przez okres co najmniej 1 miesiąca; 

8) działania przewidziane w ofercie są zgodne z zakresem działalności 
odpłatnej/nieodpłatnej zawartej w statucie - w przypadku młodych organizacji oraz 
organizacji pełniących funkcję Patrona. 

 

 

 

 
Jak będzie przebiegać ocena formalna? 

 



 

Kryteria merytoryczne: 
• zgodność z celami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; 
• uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; 
• adekwatność celów oraz doboru grupy docelowej; 
• spójność, zasadność, efektywność, realność planowanych działań; 
• realność, skuteczność zaplanowanych efektów; 
• efektywność finansową przedsięwzięcia; 
• adekwatność, realność, kwalifikowalność kosztów; 
• zaangażowanie partnerów/wolontariuszy; 
• doświadczenie kadry, Oferenta. 

Jak będzie przebiegać ocena merytoryczna? 
 



Punktacja oferty 
 

Oferta może otrzymać: 

• za spełnienie kryteriów merytorycznych maksymalnie 100 punktów, 

• za spełnienie kryteriów strategicznych  maksymalnie 10 punktów, 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może  

otrzymać oferta wynosi 110 punktów. 



DORADCA – wsparcie w zakresie: 

 

- konsultowanie pomysłów, zapisów Regulaminu, 

- wypełnianie wniosku, 

- złożenie oferty, 

- powołanie grup nieformalnych, 

- wyszukanie Patrona dla grup nieformalnych. 



OSOBY DO KONTAKTU  

Doradca regionalny:  
Katarzyna Sulejewska – 61  851 91 34, katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl 

Obszar: Cały subregion 

 

Doradcy subregionalni: 

Szczegółowe dane dostępne będą na naszej stronie internetowej w zakładce 
„MIKRODOTACJE” 

 



SMOKO 



SMOKO 

warsztaty rodzinne, podczas których wspólnie wyszywano  
smOKO - instalację przypominającą oko. 
 
Powstała baza dla dzieci do ćwiczenia wyobraźni i 
twórczego podglądania świata.  



SMOKO 



SMOKO 



MAMA PRAWIE IDEALNA 



MAMA PRAWIE IDEALNA 

• Warsztaty z dietetyczką. 
• Spotkanie -Jak mówić, jak słuchać. 
• spotkanie z brafiterką 
• Ze stresem za pan brat 
• "Ciuchowisko", jesienne wietrzenie szaf. 

 



MAMA PRAWIE IDEALNA 



MAMA PRAWIE IDEALNA 



Więcej informacji 
 

Dodatkowe informacje na temat konkursu  

Mikrodotacji WIELKOPOLSKA WIARA  

można uzyskać w biurach Centrum PISOP 

 

LESZNO 

ul. Plac J. Metziga 26/6, tel. 65 520 78 86 

Joanna Jękot – Łaźniak oraz Agnieszka Gałka 

 

POZNAŃ 

ul. Ratajczaka 26/6/06, tel.61 851 91 34 

Katarzyna Sulejewska oraz Piotr Kotlarek 

 


