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informacji 



Głównym celem realizowanego zadania publicznego jest rozwój, 

wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z 

województwa podkarpackiego do realizacji przez Nich oddolnych 

inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.  

Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie wsparciem młodych organizacji 

pozarządowych w których wymienieni obywatele działają, grup 

samopomocowych i grup nieformalnych w następujących obszarach: 

• Konsultingowo – szkoleniowo - doradczym - prowadzenie szkoleń, 

spotkań konsultingowo-doradczych, mających na celu wskazanie 

jak realizować, zarządzać i rozliczyć dotacje na realizacje zadań 

zgodnych z celami statutowymi i własnymi pomysłami, 

• finansowym - wsparcie finansowe pomysłów o charakterze dobra 

wspólnego, wpisujących sie w działania z zakresu zadań 

wymienionych w art. 4 UoDPPiW tj. obszarach działalności pożytku 

publicznego. 



Mikrodotacje można pozyskać na lokalne inicjatywy i pomysły w 
następujących sferach zadań publicznych 

• pomocy społecznej 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• działalności charytatywnej 

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego 

• ochrony i promocji zdrowia 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

• działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości  
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania 

• wypoczynku dzieci i młodzieży 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 

• turystyki i krajoznawstwa 

• porządku i bezpieczeństwa publicznego 

• obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji 

• ratownictwa i ochrony ludności 

• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 

• upowszechniania i ochrony praw konsumentów 

• działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

• promocji i organizacji wolontariatu 

• pomocy Polonii i Polakom za granicą 

• działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 

• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

• działalności na rzecz organizacji pozarządowych w w/w 
zakresie 



Podmioty objęte wsparciem: 

Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy 

osoby, wspólnie realizujące lub chcące 

realizować działania w sferze pożytku 

publicznego, a nie posiadające 

osobowości prawnej. Grupa taka może 

ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na 

realizację projektu w każdej ze sfer 

pożytku publicznego.  

 



Podmioty objęte wsparciem: 

 

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, 
którego aktywne działanie skierowane jest na 
pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia 
jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada 
osobowości prawnej wsparcie w ramach priorytetu 1 
przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup 
nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej 
trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku 
publicznego). Jeżeli natomiast grupa samopomocowa 
działa w formie organizacji posiadającej osobowość 
prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane 
dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać 
właściwe dla nich wsparcie.  

 



Podmioty objęte wsparciem: 

 
Młoda organizacja pozarządowa to organizacja, która została wpisana do 

KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o 
mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może 
przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się 
o przyznanie mikrodotacji na:  

• sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty 
adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie 
kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie 
kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub 
informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w 
opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również 
związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. 
Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może 
być wyższy niż 10% dotacji.  

• realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku 
publicznego.  

 

 



Ważne informacje 2014: 
 

 

• Mikrodotacje:   527 000, 00 zł 

• Ogłoszenie konkursu:   30.06.2014 

• Termin naboru do:   08.08.2014 godz. 15.00 

• Forma aplikowania:  generator wniosków 

• Kwota mikrodotacji:   do 5000,00 PLN 

 



Mikrodotacja : 

• Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5000 zł.  

• Podmioty które otrzymały mikrodotację mogą ubiegać 
się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku 
kalendarzowym.  

• Mikrodotacje muszą zostać wykorzystane do końca 
roku kalendarzowego w którym zostały przyznane.  

• Operatorzy zobowiązani są do przekazania nie mniej niż 
15% kwoty dotacji przyznanej na cały okres realizacji 
projektów na mikrodotacje dla grup nieformalnych oraz 
samopomocowych (o ile nie posiadają one osobowości 
prawnej). Ponadto nie mniej niż 5 % dotacji przyznanej 
na cały okres realizacji projektów musi zostać 
przekazane grupom nieformalnym w roku 2015.  



Podpisanie umowy na mikrodotację: 

 

Umowa pomiędzy operatorem, a podmiotem otrzymującym 

mikrodotację zawierana jest w formie pisemnej. W umowie 

operator zobowiązuje młodą organizację pozarządową w 

szczególności do poddania się kontroli IZ. W stosunku do 

młodej organizacji pozarządowej mają odpowiednio 

zastosowanie postanowienia umowy na realizację zadania 

publicznego regulujące kontrolę zadania publicznego. W 

przypadku dofinansowania projektu, którego realizatorem 

jest grupa nieformalna umowę zawierana jest między 

operatorem a liderem (lub liderami) grupy nieformalnej.  

 



Warunki ogólne realizacji mikrodotacji: 

 

• Operator po zawarciu umowy z młodą organizacją pozarządową 

niezwłocznie przekazuje jej środki. W przypadku dofinansowania 

projektu realizowanego przez grupę nieformalną operator określi 

sposób realizacji przepływów finansowych związanych z 

wydatkowaniem mikrodotacji.  

 

• W odniesieniu do kwalifikowalności kosztów ponoszonych 

przez podmioty realizujące zadanie ze zakresu sfer 

działalności pożytku publicznego w ramach mikrodotacji, 

mają zastosowanie zasady kwalifikowalności kosztów 

określone w regulaminie FIO.  

 

 



Wdrażanie projektu: 

• Każdy z Partnerów odpowiedzialny będzie 

za realizacje działań informacyjno –

promocyjno - rekrutacyjnych na 

obszarze konkretnych powiatów (średnio 

6 powiatów na Oferenta). 

• Minimum 21 spotkań informacyjnych na 

terenie województwa podkarpackiego 



W celu wsparcia konsultingowo-doradczego na etapie składania 
wniosków: 

• opracowany zostanie elektroniczny poradnik (zamieszczony na 
stronach internetowych Oferentów) spójny z prelekcją prezentowaną 
podczas spotkań informacyjno-promocyjnych - "Jak skutecznie i 
efektywnie realizować projekty społeczne na rzecz dobra wspólnego 
swoich społeczności lokalnych ?", 

• opracowany zostanie samouczek/instrukcja wypełniania wniosków, 
które składane będą za pomocą odpowiedniego formularza (zakłada 
sie plik WORD lub PDF z aktywnymi miejscami na wypełnienie lub 
składanie wniosków on-line za pomocą dostępnych darmowych 
narzędzi), 

• odbywać się będą dyżury konsultacyjne - mailowe i telefoniczne - w 
konkretnych wyznaczonych dniach i godzinach, 

• prowadzona będzie strona internetowa z tzw. FAQ - najczęściej 
zadawanymi pytaniami - na bieżąco aktualizowana. 



Wybór projektów 
1. Wspólna lista wniosków; 

2. Komisja oceny projektów; 

3. Lista rankingowa;  

4. Podpisywanie umów (21-31 08.2014) 

5. Realizacja: 01.09. – 15.12.2014 

6. Każdy realizator będzie miał „opiekuna” ze 
strony operatora 

 



Rola opiekunów 

• Wsparcie doradcze 

• Monitoring merytoryczny i finansowy 

• Działania animacyjne i rozwijające inicjatywy 

 



Inne informacje: 

 
• Mikrodotacje 2015: 500 650, 00 zł 

• Mikrodotacje 2016: 500 650, 00 zł 

• Wartość mikrodotacji RAZEM: 1 528 300,00 zł 

• Całkowita wartość projektu:  1 851 940,00 zł 

• Wkład własny operatorów:    53 940,00 zł  

 

 

 

 

 



Gdzie nas szukać? 
• Plakat 

• Info prasa 

• Powiat 

• Zakładka na naszych portalach: 

 

 



Dziękuję za uwagę 
Stanisław Baska 

FFL SMK 


