LOKALNY PROGRAM GRANTOWY
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE
POWIAT OŚWIĘCIMSKI
EDYCJA 2020

OPERATOR

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków
tel./fax 12 412 15 24
www.bis-krakow.pl https://pl-pl.facebook.com/FundacjaBIS

Animatorka: Dorota Kobylec tel. 790 346 928

PARTNER PROGRAMU

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10, 32 - 602 Oświęcim
Ambasadorka Programu: Joanna Sermak
Tel. 33 844 49 14; promocja@powiat.oswiecim.pl
Inspektor, Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu, pok. 225

Celem Lokalnego Programu Grantowego
realizowanego w roku 2020 jest wsparcie
mieszkańców powiatu oświęcimskiego,
którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju
i wzmacniania lokalnych społeczności, a także

wsparcie rozwoju młodych organizacji
pozarządowych.

KONTEKST

Pomysł

Edukacja

FIO
Małopolska
Lokalnie

SKRÓCONY OPIS ŚCIEŻKI WSPARCIA
✓ Wsparcie animacyjne z zakresu przygotowania projektów dla grup nieformalnych
i młodych organizacji z niewielkim doświadczeniem.
✓ Wsparcie edukacyjne w zakresie przygotowania dobrej jakości wniosków.
✓ Złożenie wniosku przez Wnioskodawców.
✓ Ocena formalna dokonywana przez Operatorów.
✓ Prezentacja pomysłu przed Komisją Konkursową.
✓ Ocena merytoryczna wniosku i prezentacji dokonywana przez Komisję Konkursową.
✓ Ogłoszenie wyników konkursu.
✓ Wsparcie edukacyjne dla Wnioskodawców, którzy otrzymali dotację.
✓ Realizacja i rozliczenie projektów.
✓ Konkurs na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu.
✓ Gala podsumowująca Program FIO Małopolska Lokalnie.

WSPRACIE EDUKACYJNE – ETAP NABORU
animacja grup bez doświadczenia, mających pomysł na działania

szkolenia z przygotowania projektów społecznych i rozwojowych – 7 marca
Proszowice, 14 marca Kraków
webinary z przygotowania projektów społecznych i rozwojowych – 9 i 16 marca

doradztwo i konsultacje przygotowanych wniosków

Webinar z przygotowania się do prezentacji przed Komisją Konkursową – 5/7 kwietnia

WSPRACIE EDUKACYJNE
- ETAP PODPISYWANIA UMÓW, REALIZACJI
I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z PROJEKTÓW
doradztwo, szkolenia, webinaria

spotkania wdrożeniowe

opieka doradcy na etapie realizacji projektu

spotkania sieciujące (wymiana doświadczeń i edukacja)

wsparcie specjalisty ds. promocji (udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę)

LPG FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2020
W Lokalnym Programie Grantowym FIO Małopolska Lokalnie
Powiat Oświęcimski w roku 2020 przewidziano konkurs

grantowy, w podziale na dwie ścieżki wsparcia:
✓projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych;

✓projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup
samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych,
dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów.

WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO
DOFINANSOWANIA
OPERATOR

OBSZAR

KWOTA DOTACJI

Powiat Oświęcimski: Oświęcim

Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych

gminy miejsko-wiejskie: Brzeszcze,
Chełmek, Kęty, Zator

37 500 zł
= min 8 dotacji

gminy wiejskie: Osiek, Oświęcim,
Polanka Wielka, Przeciszów

W konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie obejmującym całe
województwo punkty strategiczne mają organizacje i grupy nieformalne
z terenu gmin: Przeciszów i Zator

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI NA
PROJEKTY ROZWOJOWE?
1. MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, które
spełniają łącznie następujące warunki:
✓ mają siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego;
✓ zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż
30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
✓ roczny przychód organizacji za rok 2019 nie przekracza 25 tys. zł.
2. ORGANIZACJE SAMOPOMOCOWE – tworzone przez osoby, które
aktywnie działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków
życia członków organizacji. Organizacja samopomocowa może uzyskać
wsparcie właściwe dla organizacji, jeśli spełnia warunki dostępu
przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MOGĄCE
UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI
✓ organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki
terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,
stowarzyszenia zwykłe, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby
rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty
mieszkaniowe;
✓ Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Rejestrze Kół Gospodyń
prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zgodnie z ustawą o kołach gospodyń z dnia 9 listopada 2018 roku
✓ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
✓ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI NA
PROJEKTY ROZWOJOWE?
UWAGA! W ścieżce projektów rozwojowych nie mogą brać udziału
organizacje pozarządowe, które we wcześniejszych edycjach Programu
FIO Małopolska Lokalnie (lata 2014-2019) otrzymały grant na rozwój

organizacji oraz w których organach statutowych zasiadają byli lub
obecni pracownicy projektu FIO Małopolska Lokalnie edycje 20142020.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI
NA PROJEKTY SPOŁECZNE?
1. GRUPY NIEFORMALNE – nieposiadające osobowości prawnej (tutaj: także
oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), złożone z
min. 3 osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkujących na terenie powiatu oświęcimskiego, które wspólnie realizują
lub chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego.
2. GRUPY SAMOPOMOCOWE – tworzone przez osoby, które aktywnie
działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia
członków grupy. Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej
mogą ubiegać się o dotacje na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych,
jeżeli spełniają warunki wskazane w punkcie 3.2.1 Regulaminu.

3. MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub inne podmioty wymienione w
art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które
spełniają warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI
NA PROJEKTY SPOŁECZNE?
Uwaga! W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić osoby należące
do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej oraz byli i
obecni pracownicy projektu FIO Małopolska Lokalnie, edycje 20142020. Ponadto, jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy
nieformalnej.
W ścieżce projektów społecznych nie mogą brać udziału organizacje
pozarządowe w których organach statutowych zasiadają byli lub obecni

pracownicy projektu FIO Małopolska Lokalnie edycje 2014-2020.

SPOSOBY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI
PRZEZ GRUPY NIEFORMNALNE
a) samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy nieformalnej
składają wniosek bezpośrednio do Operatora i podpisują umowę na realizację
projektu.
b) z PATRONEM, czyli organizacją pozarządową bądź innym podmiotem
wymienionym w art. 3 ust. 3 UoDPPioW zarejestrowaną na terenie powiatu
oświęcimskiego.
Patron składający wniosek o dotację z grupą nieformalną musi prowadzić
działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której dotyczy
projekt lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego.
Podmioty nieposiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru/ewidencji nie są uprawnionymi wnioskodawcami w ramach
Programu "FIO Małopolska Lokalnie", wobec czego nie mogą być Patronami dla
grup nieformalnych.

HARMONOGRAM KONKURSU
złożenie wniosku (wsparcie edukacyjne)
ocena formalna

25.02 - 21.03
31.03 - 03.04

spotkanie z Komisją Konkursową

16.04, 20.04

ocena merytoryczna

16.04 - 31.05

wyniki
podpisanie umowy

01 - 02.06
02 - 14.06

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie
www.malopolskalokalnie.pl
od 25 lutego do dnia 21 marca 2020 roku do godziny 15.00
WAŻNE: na etapie składania wniosków do Operatora
NIE NALEŻY przesłać ŻADNYCH dokumentów
w wersji papierowej

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW
Na etapie składania wniosków prosimy o dołączenie w generatorze (jeśli dotyczy)
następujących załączników (w formie skanów, PDF):

aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji (np. stowarzyszenia zwykłe) – o ile nie jest on dostępny w
internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub

internetowej Wyszukiwarce Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich ARiMR –
lub

inny

dokument

potwierdzający

i umocowanie osób go reprezentujących

status

prawny

Wnioskodawcy

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE
PROJEKTU SPOŁECZNEGO?
Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub samopomocowe lub inne podmioty uprawnione do wnioskowania mogą ubiegać się
o

realizację projektu społecznego w zakresie wszystkich sfer

działalności pożytku publicznego.

Działania zaplanowane w projekcie powinny być skierowane do
mieszkańców POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE
PROJEKTU ROZWOJOWEGO?
Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do
wnioskowania mogą ubiegać się także o dofinansowanie na
projekty
rozwojowe. Możliwe formy wsparcia m.in.:
✓ podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie
bazy członkowskiej;
✓ prowadzenie działań rzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach
dialogu, koalicjach;
✓ zaplanowanie i realizacja spójnych działań zmierzających do zapewnienia
organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania
działalności, itd.;
✓ zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych
nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ
FINANSOWANE?
Do kwalifikowalności wydatków stosuje się regulacje ujęte w
Regulaminie Konkursu FIO 2020.
W szczególności wydatki w ramach konkursu Lokalnego Konkursu
Grantowego FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski są
kwalifikowalne, jeżeli:
✓są niezbędne dla realizacji projektu,
✓są racjonalne i efektywne (są racjonalnie skalkulowane w oparciu
o ceny rynkowe),
✓zostały przewidziane w budżecie projektu,
✓zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
✓zostały udokumentowane zgodnie z przepisami prawa (ustawa o
rachunkowości).

GDZIE NAS SZUKAĆ?

www.malopolskalokalnie.pl

GDZIE SZUKAĆ MIEJSCA ZŁOŻENIA WNIOSKU?

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
www.witkac.pl

PROMOCJA PROGRAMU
Z uwagi na zaplanowany obowiązkowy dla wszystkich
grantobiorców udział w konkursie internetowym na
najciekawszą inicjatywę „Mamy FIO-ła na Małopolskę”, należy
zaplanować we wniosku działania związane z przygotowaniem
prezentacji w wersji foto/video realizowanego projektu.
Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów
• fotografie: min 1200 pikseli
• video: max 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080

PROMOCJA PROGRAMU
W przypadku projektów społecznych rekomenduje się przygotowanie
fotoprezentacji lub filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu w
formacie do zamieszczenia na YouTube. Minimalna ilość zgłoszonych do
konkursu materiałów to 5 zdjęć z realizowanego projektu.
W przypadku projektów rozwojowych rekomenduje się przygotowanie:
- fotoprezentacji lub filmiku dotyczącego działalności organizacji lub
- prostej kampanii społecznej promującej obszar działań jakim zajmuje
się dana organizacja np. krótkiego filmiku zachęcającego do uprawiania
danej dziedziny sportu.
W przypadku gdy wniosek dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się
przygotowanie np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu,
bez wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW
Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane

✓na etapie rejestracji wniosku, a także
✓na etapie oceny merytorycznej oraz
✓na etapie ustalania ostatecznej wersji wniosku i
✓podpisywania umowy.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW
L.p. KRYTERIUM

1

Projekt został złożony w terminie, tj. do 21.03 do godz. 15.00;

2

Projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji / Patrona

3

Projekt jest złożony przez organizację pozarządową, grupę nieformalną uprawnioną do udziału
w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części 3 Regulaminu

4

Projekt rozwojowy jest złożony przez młodą organizację pozarządową, która we wcześniejszych
edycjach konkursu FIO – Małopolska Lokalnie nie realizowała projektu na rozwój organizacji

5

Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terenie powiatu oświęcimskiego

6

Czy do wniosku w generatorze dołączono odpowiednie załączniki (jeśli dotyczy).
- jest możliwość uzupełnienia (3 dni)

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW
7

Realizacja projektu jest przewidziana w terminie między 15.06.2020 a 16.10.2020.

8

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu oświęcimskiego

9

Wnioskowana kwota dotacji / dofinansowania to maksymalnie 5 000 zł.

10

Czy projekt nie obejmuje działań, których finansowanie jest zakazane zgodnie z
Regulaminem, w tym w szczególności: działań związanych z tworzeniem kapitału
żelaznego podmiotu, prowadzeniem działalności gospodarczej, bezpośredniej pomocy
finansowej dla osób fizycznych?

11

Czy projekt składany przed grupę nieformalną z Patronem zakłada realizację działań
będących odpowiedzią na potrzeby wskazane przez grupę nieformalną?

OCENA MERYTORYCZNA
Wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski przejdą pozytywnie ocenę
formalną, zostaną zaproszeni na spotkanie z Komisją Konkursową.
Po spotkaniu z przedstawicielami grupy nieformalnej lub młodej
organizacji pozarządowej, Komisja Konkursowa dokona oceny
merytorycznej planowanego projektu na podstawie złożonego wniosku
oraz informacji przekazanych przez Wnioskodawców na spotkaniu.
Aby ułatwić Wnioskodawcom przygotowania do spotkania
z Komisją Konkursową Operatorzy udostępnili na stronie
http://malopolskalokalnie.pl w zakładce „do pobrania” wzór slajdów,
który można wykorzystać przy prezentacji swojego pomysłu.

SPOTKANIE Z KOMISJĄ KONKURSOWĄ
Spotkanie Wnioskodawców z Komisją Konkursową ma na celu
uzupełnienie złożonych wniosków o informacje pozwalające
Operatorom na lepsze poznanie Wnioskodawców i ich pomysłów.
Na
spotkanie
powinna
przyjść
osoba/osoby
bezpośrednio
zaangażowana/e w projekt – pomysłodawca lub główny realizator
projektu, który będzie znał szczegóły projektu. Dopuszcza się możliwość
łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej oraz
Patrona.
Komisja Konkursowa nie będzie oceniać wniosków o których będzie
opowiadał wyłącznie przedstawiciel Patrona grupy nieformalnej.
W trakcie spotkania Wnioskodawca będzie miał 10 minut na
uszczegółowienie swojego wniosku, następnie będzie czas na 5
minutową rozmowę z Komisją Konkursową. Forma prezentacji pomysłu
przez Wnioskodawcę jest dowolna.

PREZENTACJA PROJEKTU SPOŁECZNEGO
Co powiedzieć w 10 minut przed Komisją Konkursową?
1.Co chcemy zmienić w naszej społeczności i dlaczego?
2.Co chcemy zrobić w ramach projektu?
3.Co wyróżnia nas i nasz projekt?
4.Jak zaprezentujemy swój projekt w konkursie internetowym na
najciekawszą inicjatywę?
5.Dlaczego ujęte w budżecie koszty są niezbędne do realizacji
projektu?

PREZENTACJA PROJEKTU ROZWOJOWEGO
Co powiedzieć w 10 minut przed komisją konkursową?
1.Jakie są trzy mocne strony naszej organizacji? Jakie są trzy
najważniejsze cele rozwojowe naszej organizacji na najbliższy rok?
2.Co chcemy zmienić w naszej organizacji i dlaczego?
3.Co chcemy zrobić w ramach projektu?
4.Jak zaprezentujemy swój projekt/swoją organizację w konkursie
internetowym na najciekawszą inicjatywę?
5.Dlaczego ujęte w budżecie koszty są niezbędne do realizacji
projektu?

Terminy Komisji Konkursowych: 16.04 i 20.04 2020

W razie potrzeby dodatkowe miejsca i terminy spotkań
z Komisją Konkursową ogłoszone zostaną na stronie
www.malopolskalokalnie.pl
do 3.04.2020 r.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu spotkania
z Komisją. Ilość dostępnych terminów będzie
dostosowana do ilości Wnioskodawców.

MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY
1.
2.
3.
4.

Trafność w zidentyfikowaniu potrzeby realizacji
projektu – potrzeb jego odbiorców
Realność i adekwatność planowanych działań
Potencjał grupy/organizacji
Klarowność przedstawionego budżetu i jego
adekwatność do planowanego projektu

WKŁAD WŁASNY
Nie przewiduje się wnoszenia wkładu własnego finansowego przez
Wnioskodawców.
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego
w wysokości min. 15% wnioskowanej dotacji.

niefinansowego

Przykładowe wyliczenie środków własnych:
Jeśli organizacja/grupa ubiega się o dotację w wysokości 5 000 zł, musi mieć co
najmniej 750 zł środków własnych (15%) formie niefinansowej. Tym samym
minimalna wartość projektu wynosi 5 750 zł.

WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY
To środki o charakterze osobowym lub rzeczowym, niepowodującym powstania faktycznego
wydatku pieniężnego. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia we wniosku
kalkulacji wkładu własnego.
Wkładem własnym niefinansowym może być świadczenie wolontariatu lub praca społeczna
członków organizacji.
Stawki obowiązujące w Programie FIO Małopolska Lokalnie w roku 2020 określone są
w następujący sposób:
- w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł;
- w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł.
Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie
umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego.
W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych rzeczowych wkład własny
wyceniany jest na podstawie wartości rynkowej. Na etapie realizacji projektu wkład własny
powinien być rozliczany na podstawie umowy użyczenia w przeliczeniu na godziny np.
korzystania z sali na warsztaty.

LIMITY KOSZTÓW OBSŁUGI
UWAGA!
Dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych składających
wniosek wraz z Patronem:
a) limit wysokości kosztów rozliczenia dotacji/ księgowości finansowanych
z dotacji wynosi w sumie 10% wartości dotacji.
b) limit wysokości całości kosztów obsługi zdania publicznego finansowanych
z dotacji wynosi w sumie 25% wartości dotacji.
Dla grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie limit wysokości
całości kosztów obsługi zdania publicznego finansowanych z dotacji wynosi
w sumie 15% wartości dotacji.
Grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie nie uwzględniają kosztów
księgowania i rozliczenia dotacji, ponieważ rozliczaniem dofinansowania
zajmie się Operator, w oparciu o zapisy umowy dwustronnej.

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW
Po zakończeniu oceny merytorycznej zostanie sporządzona lista rankingowa, w
podziale na subregiony należące do Operatorów Programu.
Operatorzy opublikują listy wszystkich złożonych wniosków wraz z wynikami
ich weryfikacji na stronie internetowej www.malopolskalokalnie.pl
W przypadku, gdy kilka projektów otrzyma taką samą liczbę punktów w ocenie
merytorycznej o otrzymaniu dotacji decyduje data i czas złożenia wniosku w
generatorze wniosków – pierwszeństwo mają wnioski złożone wcześniej.
Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od wyniku oceny merytorycznej.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
podpisanie umowy
spotkanie wdrożeniowe

2 - 14.06
14.06 - 15.07

realizacja działań

15.06-16.10

spotkania sieciujące

15.06-20.11

sprawozdanie z realizacji projektu

max do 30.10

konkurs na najciekawszą inicjatywę

01.11-14.11

gala podsumowująca FIO Małopolska Lokalnie 2020

16.11

DODATKOWE WSPARCIE ANIMACYJNE
✓ dla grup nieformalnych
✓ pierwszeństwo dla grup z gmin gdzie był niski wskaźnik
realizacji projektów FIO Małopolska Lokalnie
- Zator i Przeciszów

DODATKOWE WSPARCIE ANIMACYJNE
Obejmuje:
✓Diagnozę sytuacji lokalnej ( potrzeby, zasoby)
✓Wsparcie grupy w tworzeniu projektu
✓Wsparcie grupy w napisaniu wniosku i przygotowaniu prezentacji przed
komisją
✓Dalszą opiekę w realizacji projektu w przypadku otrzymania dotacji FIO ML
✓Możliwość wsparcia pomysłu kwotą 1000,00 zł w ramach projektu MOWES
w przypadku nieotrzymania dotacji w konkursie FIO ML

WSPARCIE DLA GRUP CHCĄCYCH
ZAŁOŻYĆ NGO
Obejmuje:

✓ Spotkania z animatorką
✓ Doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowe)
✓ Szkolenia (źródła finansowania, praca metodą projektu, zarządzanie
zespołem i in.)
✓ Pomoc w założeniu organizacji (tworzenie statutu, dokumenty

rejestracyjne)

DODATKOWE WSPARCIE
zapewnione jest w ramach projektu
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej

DODATKOWE WSPARCIE ANIMACYJNE ORAZ
WSPARCIE DLA GRUP CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ NGO
Oferuje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy dostępny na stronie
http://bis-krakow.pl/projekt/mowes/
Kontakt: 12 412 15 24

Więcej informacji na stronie:
www.malopolskalokalnie.pl
Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!

