PROGRAM
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC
EDYCJA 2018

Dwa projekty realizowane w Małopolsce
 FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE -PÓŁNOC
 FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - POŁUDNIE

Zasięg terytorialny FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC:



Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, obszar: Kraków, powiat
krakowski, wielicki
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE, powiaty: olkuski,
oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski

Cele programu:
Celem Programu realizowanego w roku 2018 jest
wsparcie mieszkańców północno-zachodniej części
województwa małopolskiego, którzy angażują się
w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania
lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju
młodych organizacji pozarządowych.

Kontekst

Konkursy – edycja 2018
 Konkurs na projekty rozwojowe dla młodych
organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą
do 5000 zł dla każdego z projektów.
 Konkurs na projekty społeczne dla grup
nieformalnych, grup samopomocowych oraz
młodych organizacji pozarządowych –
dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego
z projektów.

Kto może ubiegać się o środki?
W KONKURSIE NA PROJEKTY ROZWOJOWE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:
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 chrzanowskiego, dąbrowskiego,
krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego,
proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków;
• zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30
miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
• roczny przychód organizacji za rok 2017 nie przekracza 25 tys. zł.

Kto może ubiegać się o środki?
Organizacje pozarządowe rozumiane są szeroko, jako:
• 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;
• 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;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Kto może ubiegać się o środki?
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.
Uwaga! W konkursie na projekty rozwojowe nie mogą brać udziału organizacje
pozarządowe, które we wcześniejszych edycjach Programu FIO Małopolska Lokalnie
otrzymały grant na rozwój organizacji.

Kto może ubiegać się o środki?

W KONKURSIE NA PROJEKTY SPOŁECZNE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:
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
CHRZANOWSKIEGO, DĄBROWSKIEGO, KRAKOWSKIEGO, MIECHOWSKIEGO,
OLKUSKIEGO, OŚWIĘCIMSKIEGO, PROSZOWICKIEGO, WIELICKIEGO LUB MIASTA
KRAKÓW, KTÓRE WSPÓLNIE REALIZUJĄ LUB CHCĄ REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W SFERZE
POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Uwaga! W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić
osoby należące do organów statutowych istniejącej
organizacji pozarządowej. Ponadto, jedna osoba może
być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

Kto może ubiegać się o środki?
Grupa nieformalna może ubiegać się o dofinansowanie na dwa
sposoby:
a) samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy
nieformalnej składają fiszkę projektową 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 chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego,
miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego,
wielickiego lub miasta Kraków.
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.

Kto może ubiegać się o środki?
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.
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 (PUNKT 3.1.1. REGULAMINU)

Jak ubiegać się o środki?

Harmonogram konkursu

WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA
WYSOKOŚĆ MIKRODOTACJI W KONKURSIE NA PROJEKTY ROZWOJOWE
SUBREGION

OPERATOR

Subregion I

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Subregion II

Stowarzyszenie Forum Oświatowe
KLUCZE

OBSZAR
Miasto Kraków,
powiat krakowski,
Powiat wielicki
Powiaty: olkuski,
oświęcimski, miechowski,
proszowicki, dąbrowski,
chrzanowski

KWOTA
DOTACJI
50 tys. zł.

50 tys. zł.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W KONKURSIE NA PROJEKTY SPOŁECZNE
SUBREGION

OPERATOR

OBSZAR

KWOTA
DOTACJI

Subregion I

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Miasto Kraków
powiat wielicki
powiat krakowski

81 tys. zł.

Subregion II

Stowarzyszenie Forum Oświatowe
KLUCZE

Powiaty: olkuski,
oświęcimski, miechowski,
proszowicki, dąbrowski,
chrzanowski

84 tys. zł.

ZASADY SKŁADANIA FISZEK
1) Wnioskodawcy składają fiszki przez generator do operatora zgodnie
z obszarem realizacji działań w ramach projektu.

Przykład: organizacja ma siedzibę w Krakowie, ale będzie realizować projekt społeczny
w Olkuszu. W tym przypadku właściwym operatorem jest Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze (operator na terenie powiatów: olkuskiego, oświęcimskiego,
miechowskiego, proszowickiego, dąbrowskiego i chrzanowskiego). W przypadku
wnioskowania na działania dotyczące rozwoju NGO np. budowa strony internetowej,
przygotowanie planu promocji NGO organizacja składa wniosek do operatora
działającego na terenie powiatu, w którym organizacja ma siedzibę.

2) Każda uprawniona organizacja pozarządowa i grupa nieformalna
może złożyć w ramach Programu w 2018 roku tylko jedną fiszkę. Nie
dotyczy to sytuacji, kiedy organizacja występuje jako patron dla kilku
grup nieformalnych, bądź sama wnioskuje i jednocześnie występuje
jako patron grupy nieformalnej.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA FISZEK
Fiszkę należy złożyć przez generator, zgodnie z obszarem realizacji działań w
ramach projektu;
Fiszki należy składać poprzez GENERATOR dostępny na stronie www.malopolskalokalnie.pl

od dnia 1 sierpnia 2018 do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00.

WAŻNE: na etapie składania fiszek projektowych do operatora
NIE NALEŻY przesłać ŻADNYCH dokumentów w wersji papierowej

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA FISZEK
ZAŁĄCZNIKI DO FISZEK
Na etapie składania fiszek prosimy o dołączenie w generatorze (jeśli dotyczy)
następujących załączników (w formie skanów, PDF):
1) 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 inny dokument
potwierdzający status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
2) statut podmiotu / umowa spółki – tylko w przypadku spółek akcyjnych i spółek z
o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.

CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW
Projekty mogą być realizowane
od 15 października do 14 grudnia 2018 roku.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?
PROJEKT SPOŁECZNY, CZYLI DZIAŁANIA Z ZAKRESU SFER POŻYTKU PUBLICZNEGO

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 chrzanowskiego, dąbrowskiego,
krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego,
proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?
PROJEKT ROZWOJOWY
Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do wnioskowania
mogą ubiegać się także o realizację projektów rozwojowych. 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.
W celu wyrównania szans młodych, nie mających doświadczenia w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Programu FIO Małopolska Lokalnie organizacji, w
konkursie na projekty rozwojowe mogą składać fiszki TYLKO organizacje, które nie
otrzymały dotacji na rozwój organizacji w ramach Programu „FIO Małopolska Lokalnie” w
latach 2014-2017.

JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
WYDATKI KWALIFIKOWALNE

Do kwalifikowalności wydatków stosuje się regulacje ujęte w
Regulaminie Konkursu FIO 2018 dostępnym na stronie
https://fio.niw.gov.pl/edycja9/Regulamin.pdf
W szczególności wydatki w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie
– Północ 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).

FISZKA – PROJEKT SPOŁECZNY
FISZKA – PROJEKT ROZWOJOWY

Promocja Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ
Z uwagi na zaplanowany w tegorocznej edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie Północ obowiązkowy dla wszystkich grantobiorców plebiscyt na najciekawszą
inicjatywę, należy zaplanować w fiszce projektowej działania związane z
przygotowaniem prezentacji realizowanego projektu.
W przypadku projektów społecznych rekomenduje się przygotowanie prezentacji
lub filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.
W przypadku projektów rozwojowych rekomenduje się przygotowanie:
- prezentacji dotyczącej 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.
Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów:
• fotografie: min 1200 pikseli
• video: max 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080

PIERWSZY ETAP OCENY W RAMACH KONKURSU FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC

OCENA FORMALNA FISZEK
Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji fiszki,
a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznej
wersji wniosku i podpisywania umowy.
UWAGA! Nie ma możliwości przeniesienia fiszki pomiędzy projektem „FIO
Małopolska Lokalnie – Północ”, a projektem „FIO Małopolska Lokalnie.
Południe.” W związku z powyższym, prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności przy wybieraniu konkursu w generatorze.
Ponadto, z uwagi na różnice w zawartości fiszki, nie ma możliwości
przesunięć pomiędzy konkursami na projekty społeczne i rozwojowe
w Programie FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

PIERWSZY ETAP OCENY W RAMACH KONKURSU FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC

Wszystkie fiszki, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane
ocenie merytorycznej.
MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY FISZEK:
 Potencjał grupy/organizacji
 Realność i adekwatność planowanych działań
 Trafność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
 Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do planowanego
projektu

DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE
DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH


Projekt będzie realizowany przez organizację/ grupę mającą siedzibę na terenie
gminy w której nie były realizowane projekty współfinansowane ze środków
Programu „FIO-Małopolska Lokalnie”, edycje 2014-2017.
2 pkt

DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH



Projekt będzie realizowany przez organizację mającą siedzibę na terenie gminy w
której nie były realizowane projekty współfinansowane ze środków Programu „FIOMałopolska Lokalnie”, edycje 2014-2017.
2 pkt
Projekt będzie realizowany przez organizację, która nie otrzymała dotacji w ramach
programu „FIO Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2017.
2 pkt

Subregion Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych:
 powiat krakowski: gmina Jerzmanowice-Przeginia, gmina Michałowice,
Sułoszowa

Wyniki oceny fiszek
W I etapie oceny:
a) Wnioskodawcy projektów społecznych mogą otrzymać
maksymalnie 38 punktów
b) Wnioskodawcy projektów rozwojowych mogą otrzymać
maksymalnie 40 punktów
Fiszki o najwyższej punktacji zgodnie z progiem ustalonym przez
operatora (ok. 100 projektów społecznych i 50 projektów rozwojowych
na operatora w zależności od wartości wnioskowanych dotacji w
projektach) zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Prezentacja przed komisją konkursową
Wnioskodawcy wyłonieni w pierwszym etapie oceny
zostaną zaproszeni do przygotowania prezentacji
konkursowej.
Min. 3 dni przed prezentacją przed komisją konkursową
należy dostarczyć elektronicznie do operatora szczegółowy
budżet projektu. Ostatecznym terminem dostarczenia
budżetu jest dzień prezentacji projektu przed komisją
konkursową. Niedostarczenie budżetu skutkuje
odrzuceniem projektu z przyczyn formalnych.

ZASADY KONSTRUOWANIA SZCZEGÓŁOWEGO BUDŻETU OFERTY
WKŁAD WŁASNY

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i wkładu własnego Wnioskodawcy.
Wkład własny to środki własne niefinansowe wnoszone do projektu przez
Wnioskodawcę, np. w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz projektu, czyli
wolontariatu.
Nie przewiduje się wnoszenia wkładu własnego finansowego przez
Wnioskodawców.
WYMAGANY UDZIAŁ WKŁADU WŁASNEGO

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w wysokości
min. 15% wnioskowanej dotacji.

Przykładowe wyliczenie środków własnych:
Jeśli organizacja 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.

ZASADY KONSTRUOWANIA SZCZEGÓŁOWEGO BUDŻETU OFERTY
ŚRODKI WŁASNE NIEFINANSOWE
Za środki własne niefinansowe uważa się 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 - Północ w roku 2018 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 np. sala na
warsztaty, sprzęt.

ZASADY KONSTRUOWANIA SZCZEGÓŁOWEGO BUDŻETU OFERTY
ŚRODKI WŁASNE NIEFINANSOWE
Za środki własne niefinansowe uważa się 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 - Północ w roku 2018 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 np. sala na
warsztaty, sprzęt.

Jakie wydatki mogą być pokrywane z dotacji?
KATEGORIA I - KOSZTY MERYTORYCZNE, w tym np.:
- wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania – w części odpowiadającej
zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na
potrzeby projektu;
- wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały szkoleniowe,
wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów,
nagrody dla beneficjentów w konkursach, itp.). Wydatki poniesione na zakup nagród dla beneficjentów są
kwalifikowalne tylko w przypadku, gdy wartość jednostkowa nagrody nie przekracza 100,00 zł brutto. Nagrody
nie mają charakteru pieniężnego.
- koszty promocji, w tym m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe.
- koszty wyposażenia związane z realizacją zadania
UWAGA! Koszt zakupu wyposażenia może zostać pokryty z mikrodotacji, o ile jest ono niezbędne do realizacji
zadania, na które wnioskodawca chce pozyskać środki. Rzeczy związane z realizacją projektu zakupione z dotacji
nie mogą zostać zbyte przez okres 5 lat od daty zakupu.
- koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – w przypadku, gdy organizacja pozarządowa lub
inny podmiot wskazany w rozdziale III niniejszego regulaminu posiada tytuł prawny do lokalu.
Przy konstruowaniu pełnego budżetu w kategorii I Koszty merytoryczne można zawrzeć dodatkową pozycję pn.
„niezaplanowane wydatki”. Pozycja ta umożliwia założenie kwoty max 200 złotych na rzecz niezaplanowanych
wydatków w projekcie.

Jakie wydatki mogą być pokrywane z dotacji?
KATEGORIA II – KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO – do wysokości 25% dotacji np.
- koszty rozliczenia dotacji, kierowanie projektem, wykonywanie zadań administracyjnych,
księgowych (w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak
również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu),
- koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania, w stosownej części
przypadającej na dany projekt, w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO,
opłaty za przelewy bankowe.
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.

Prezentacja przed komisją konkursową
Prezentacji powinna dokonać osoba/osoby bezpośrednio zaangażowana/e w
projekt – pomysłodawca lub główny realizator projektu, który będzie w stanie
uszczegółowić przedstawione w fiszce kwestie w rozmowie z komisją.
Forma prezentacji jest dowolna – wystąpienie powinno trwać do 10 minut.
Operatorzy Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ wyznaczą co najmniej
14 terminów spotkań komisji konkursowych na terenie Krakowa oraz
powiatów wielickiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego,
miechowskiego, proszowickiego, dąbrowskiego, chrzanowskiego, w terminie
od 17.09 do 28.09.2018 – w dni robocze, w godzinach pomiędzy 9 a 19.
Miejsca i terminy spotkań ogłoszone zostaną na stronie
www.malopolskalokalnie.pl do dnia 7 września 2018 roku.
Prezentacja projektu zostanie oceniona przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić:
przedstawiciel Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze
oraz od dwóch do czterech przedstawicieli lokalnej społeczności (np. Ambasador FIO Małopolska
Lokalnie, lokalny przedstawiciel samorządu, domu kultury, biblioteki, OPS, mediów, organizacji
pozarządowej, aktywista społeczny). Członkowie komisji oceniającej będą wykluczeni z oceny
w przypadku powiązania z wnioskodawcą (będą składali w tej sprawie stosowne oświadczenia).

PREZENTACJA PROJEKTU SPOŁECZNEGO
1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą grupę/organizację, opowiedzcie o jej
dotychczasowych dokonaniach. Czy w ramach wcześniejszych aktywności
współpracowaliście z innymi podmiotami? Jakie macie doświadczenie w
działalności lokalnej?
2. Co chcecie zrobić? Opowiedzcie i planowanych działaniach,
uwzględniając rozłożenie ich w czasie oraz sposoby dotarcia do odbiorców.
Na czym będzie polegała oryginalność Waszego pomysłu?
3. W jaki sposób ustaliliście, że Wasze działania są potrzebne? Skąd
dowiedzieliście się o problemach/potrzebach odbiorców Waszego
projektu?
4. W jakie działania planujecie zaangażować wolontariuszy, przedstawicieli
lokalnej społeczności i/lub lokalne instytucje? W jakim stopniu wpłynie to
na ograniczenie kosztów Waszego projektu i/lub pozwoli przeprowadzić
działania na większą skalę?
5. W jaki sposób będziecie promowali Wasz projekt i udział w plebiscycie?

PREZENTACJA PROJEKTU SPOŁECZNEGO
Grupy/organizacje samopomocowe:
1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą grupę/organizację, opowiedzcie o jej
dotychczasowych dokonaniach i doświadczeniach we wspólnych działaniach na rzecz
członków Waszej grupy/organizacji.
2. Co chcecie zrobić? Opowiedzcie i planowanych działaniach, uwzględniając
rozłożenie ich w czasie oraz podział zadań wśród członków Waszej grupy/w organizacji.
Co odróżnia planowane działania od Waszych wcześniejszych dokonań?
3. W jaki sposób ustaliliście, że planowane działania są potrzebne Waszej grupie? Skąd
dowiedzieliście się o problemach/potrzebach Waszej grupy? Jakie są Wasze
długofalowe plany związane z rozwojem grupy/organizacji?
4. W jakie działania planujecie zaangażować wolontariuszy spoza Waszej
grupy/organizacji, przedstawicieli lokalnej społeczności i/lub lokalne instytucje? W
jakim stopniu wpłynie to na ograniczenie kosztów Waszego projektu i/lub pozwoli
przeprowadzić działania na rzecz Waszej grupy/organizacji na większą skalę?
5. W jaki sposób będziecie promowali Wasz projekt i udział w plebiscycie?

PREZENTACJA PROJEKTU ROZWOJOWEGO
1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą organizację, opowiedzcie o osobach, które ją
tworzą, Waszych celach i najważniejszych obszarach działania oraz dotychczasowych
dokonaniach. Jakie są najmocniejsze strony Waszej organizacji?
2. Jakie są trzy najważniejsze cele rozwojowe Waszej organizacji na najbliższy rok?
Jakie działania planujecie podjąć aby je osiągnąć? Jakie mają być ich efekty w
długofalowej perspektywie?
3. Co chcecie zrobić w ramach projektu rozwojowego finansowanego z programu „FIO
Małopolska Lokalnie – Północ”? Opowiedzcie i planowanych działaniach,
uwzględniając rozłożenie ich w czasie.
4. W jaki sposób członkowie/współpracownicy/wolontariusze Waszej organizacji
zaangażują się w realizację projektu? Jakie będą ich zadania?
5. W jaki sposób będziecie promowali Waszą organizację i udział w plebiscycie?

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI
FORMALNE KRYTERIA OCENY PREZENTACJI
 Wnioskodawca dostarczył szczegółowy budżet przed oceną projektu przez komisję
konkursową
MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY PREZENTACJI
 Potencjał grupy/ młodej NGO
 Trwałość projektu i spójność działań
 Udział w plebiscycie i promocja działań
W wyniku oceny komisji konkursowej zarówno projekt społeczny, jak i rozwojowy może
uzyskać maksymalnie 24 punkty.
Dodatkowy jeden punkt strategiczny przy ocenie prezentacji będą mogły otrzymać projekty
przewidujące wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin spodziewających
się narodzin dziecka niepełnosprawnego.

Sposób wyłaniania grantobiorców
Po zakończeniu drugiego etapu oceny, tj. posiedzenia komisji, projekty ułożone zostaną na
liście rankingowej wg uzyskanej liczby punktów, będącej sumą punktów z pierwszego i
drugiego etapu oceny. Dofinansowanie otrzyma 25% najlepszych projektów z każdej
komisji konkursowej oraz kolejne najlepsze projekty ze wszystkich komisji aż do
wyczerpania alokacji finansowej. Oddzielnie klasyfikowane są projekty w ramach ścieżki
„Projekty społeczne” i „Projekty rozwojowe”.
Po ogłoszeniu wyników konkursu operatorzy skontaktują się z wnioskodawcami w celu
ustalenia dalszej indywidualnej ścieżki wsparcia mającej na celu wypracowanie ostatecznej
wersji wniosku, będącego załącznikiem do umowy oraz szczegółowych kwestii związanych
z umową i przekazaniem mikrodotacji.
Wnioski będą opracowywane jedynie przez tych wnioskodawców, którzy uzyskają
informację o przyznaniu dofinansowania. Na etapie przygotowania wniosków
wnioskodawcy otrzymają wsparcie edukacyjne (doradztwo i szkolenia) mające na celu
przygotowanie wysokiej jakości wniosków.

Wsparcie indywidualne na etapie przygotowywania wniosku
ŚCIEŻKA WSPARCIA INDYWIDUALNEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU:






Doradztwo specjalistyczne (obowiązkowe)
Szkolenie z pisania wniosków
Szkolenie z księgowości (rozliczania projektów)
Spotkania wdrożeniowe

Doradztwo specjalistyczne wraz z oferowanymi szkoleniami pozwoli na dopracowanie
pełnej wersji wniosku. Dopiero tak przygotowany wniosek będzie zatwierdzany do
realizacji.
Po przyjęciu wniosku do realizacji realizatorzy projektów będą zobowiązani do udziału
w spotkaniach wdrożeniowych. Realizatorzy projektów, którzy nie będą w stanie
dotrzeć na spotkania wdrożeniowe będą zobowiązani do odbycia indywidualnych
spotkań z doradcami ds. konkursu, aby uzyskać potrzebną wiedzę.
Z wnioskodawcami, którzy przygotują pełną wersję wniosku zostanie zawarta umowa.

Wsparcie indywidualne na etapie realizacji i rozliczenia projektu

Realizacja i rozliczenie projektu:
 Wsparcie opiekuna projektu
 Spotkania sieciujące -wymiana doświadczeń
 Plebiscyt na najciekawszą inicjatywę
 Gala FIO Małopolska Lokalnie -Północ

Więcej informacji na stronie:

www.malopolskalokalnie.pl
Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!

