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FINANSOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU GRANTOWEGO



Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności

- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

FINANSOWANIE



PARTNERZY FINANSOWI 



PARTNER NIEFINANSOWY



Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: chrzanowski, krakowski, 

myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, 

wadowicki, wielicki

OPERATOR LOKALNEGO PROGRAMU GRANTOWEGO



W Fundacji BIS wspieramy ludzi, 

którzy działają społecznie.

Uczymy, jak zmieniać

marzenia w działania.

DLA KOGO I Z KIM 
DZIAŁAMY?

Zaangażowani 
Mieszkańcy 

Otwarty
Samorząd

Sprawne
Organizacje

Pozarządowe

www.bis-krakow.pl

O FUNDACJI BIS



1. Wsparcie mieszkańców Gminy Chrzanów, którzy angażują
się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych
społeczności. 

2. Wsparcie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych.

CELE PROGRAMU



1. POMYSŁ

2. EDUKACJA

3. PROMOCJA

KONTEKST PROGRAMU



SKRÓCONY OPIS ŚCIEŻKI WSPARCIA

1. Wsparcie animacyjne z zakresu przygotowania projektów.
2. Wsparcie edukacyjne w zakresie przygotowania dobrej jakości wniosków.
3. Złożenie wniosku przez Wnioskodawców. 
4. Ocena formalna dokonywana przez Operatorów.
5. Ocena merytoryczna wniosku i prezentacja projektu przed komisją konkursową.
6. Ogłoszenie wyników konkursu.
7. Wsparcie edukacyjne dla Wnioskodawców, którzy otrzymali dotację.
8. Realizacja i rozliczenie projektów. 
9. Konkurs internetowy na najciekawszą inicjatywę „Mamy FIO-ła na Małopolskę”.
10. Wydarzenie podsumowujące.



1. animacja grup bez doświadczenia, mających pomysł na działania

2. szkolenia online z przygotowania projektów społecznych i rozwojowych

3. szkolenie online jak konstruować rezultaty jakościowe

4. szkolenie online jak współpracować w środowisku lokalnym

5. szkolenie online z dostępności

6. szkolenie online jak zaprezentować się przed komisją konkursową

7. inspiratoria

8. konsultacje przygotowywanych wniosków

9. grupa na FB www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie/

WSPARCIE EDUKACYJNE – ETAP NABORU

http://www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie/


WSPARCIE EDUKACYJNE  
ETAP PODPISYWANIA UMÓW, REALIZACJI PROJEKTÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI 

1. doradztwo specjalistyczne, szkolenia on-line

2. szkolenie wyjazdowe dla lokalnych liderów – 23 do 25 czerwca!!!

3. spotkania wdrożeniowe

4. opieka doradcy na etapie realizacji projektu

5. spotkania sieciujące (wymiana doświadczeń i edukacja)

6. wsparcie specjalisty ds. promocji (konkurs Mamy „FIOł-a na 

Małopolskę”)



Konkurs grantowy, w podziale na dwie ścieżki wsparcia:

• projekty rozwojowe dla lokalnych organizacji pozarządowych;

• projekty społeczne dla grup nieformalnych oraz lokalnych 

organizacji pozarządowych, 

dofinansowane kwotą do 6000 zł.

LOKALNY PROGRAM GRANTOWY 2023



PROJEKTY ROZWOJOWE mają na celu wzmocnienie lokalnej

organizacji. Najczęściej polegają na zakupie potrzebnego sprzętu,

drobnym remoncie siedziby, zakupie strojów, zorganizowaniu szkoleń

podnoszących kwalifikacje członków zespołu, czy przygotowaniu

strony internetowej lub materiałów promocyjnych organizacji.

CZEGO DOTYCZĄ PROJEKTY ROZWOJOWE? 



Wnioskodawcy przy planowaniu działań służących rozwojowi

organizacji powinni uwzględnić możliwość praktycznego

zastosowania nabytych umiejętności/ zakupionego sprzętu w

ramach realizacji projektu.

CZEGO DOTYCZĄ PROJEKTY ROZWOJOWE? 



PROJEKTY SPOŁECZNE polegają na inicjowaniu współpracy

mieszkańców miejscowości, gminy, czy też powiatu na rzecz dobra

wspólnego. Najczęściej dotyczą zorganizowania działań dla dzieci,

dorosłych, seniorów w formie spotkań, warsztatów, zajęć, wspólnych

spacerów, czy wycieczek i innych form aktywności.

CZEGO DOTYCZĄ PROJEKTY SPOŁECZNE?



Wnioskodawcy przy planowaniu i realizacji projektów powinni

szczególnie zadbać o zaangażowanie lokalnych partnerów, w tym

instytucji samorządowych i /lub organizacji pozarządowych np. domu

kultury, sołectwa, KGW, OSP itp., a także włączyć w realizację

działań wolontariuszy.

CZEGO DOTYCZĄ PROJEKTY SPOŁECZNE?



WYSOKOŚĆ PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW

W 2023 roku w konkursie przekazana zostanie 
pula środków w wysokości 30 tys. zł, w tym 
dofinansowanie uzyskają minimum 2 granty 

przygotowane przez grupy nieformalne.



PROJEKTY ROZWOJOWE – KTO SKŁADA WNIOSEK? 

LOKALNE 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 gminy Chrzanów lub planują działania na rzecz

mieszkańców gminy Chrzanów;

• roczny przychód organizacji za rok 2022 nie przekracza 50 tys. zł.



PROJEKTY ROZWOJOWE – KTO NIE SKŁADA WNIOSKU 

W ścieżce projektów rozwojowych nie mogą startować

organizacje, które uzyskały grant na rozwój w poprzednich

edycjach konkursu Małopolska Lokalnie.



PROJEKTY SPOŁECZNE – KTO SKŁADA WIOSEK?

1.LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust

2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełniają warunki

dostępu przewidziane dla lokalnych organizacji pozarządowych.

2.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 województwa małopolskiego, które wspólnie realizują lub chcą realizować

działania w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Chrzanów.



JAK SKŁADAJĄ WNIOSKI GRUPY NIEFORMALNE

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 województwa małopolskiego.

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.



GRUPY NIEFORMALNE – dodatkowe warunki uczestnictwa

Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć członkowie/członkinie organów statutowych Patrona.

Wniosek złożony przez grupę nieformalną z Patronem może być wyłącznie odpowiedzią na

potrzeby zgłaszane przez grupę nieformalną, a nie realizacją standardowych działań Patrona

oraz powinien gwarantować realizację projektu przez członków grupy. Potrzeby zgłaszane

przez grupę nie mogą dotyczyć potrzeb Patrona.

Patron może wspierać maksymalnie dwie grupy nieformalne.



PATRONAMI NIE MOGĄ BYĆ

Podmioty nieposiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego

właściwego rejestru/ewidencji, w tym Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostałe podmioty

prawne nie wymienione w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i

Wolontariacie



12 CZERWCA – 16 PAŹDZIERNIKA

REALIZACJA PROJEKTÓW



HARMONOGRAM KONKURSU

1.  Złożenie wniosku (wsparcie edukacyjne) 1 do 30 marca

2.  Ocena formalna 31 marca do 4 kwietnia

3. Ocena merytoryczna, spotkania z komisjami konkursowymi 11 kwietnia do 28 maja 

4. Wyniki konkursu grantowego 31 maja

5.  Podpisanie umów od 1 czerwca



TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie 

www.malopolskalokalnie.pl

od 1 do 30 marca 2023 roku do godziny 15.00

WAŻNE: na etapie składania wniosków do Operatora NIE NALEŻY przesłać 

ŻADNYCH dokumentów w wersji papierowej 

http://www.malopolskalokalnie.pl/


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

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 status prawny Wnioskodawcy i umocowanie

osób go reprezentujących



JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Do kwalifikowalności wydatków stosuje się regulacje ujęte w Regulaminie Konkursu 
NOWEFIO 2021.
W szczególności wydatki 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).



JAKIEGO RODZAJU KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

W przypadku grup nieformalnych samodzielnie i z Patronem nie można m.in. finansować 
kosztów:
• zakupu sprzętu i materiałów niezużywalnych w trakcie realizacji zadania, o wartości powyżej 

100 zł/sztuka

• działalności gospodarczej członków grupy za wyjątkiem projektów zakładających wsparcie 
na terenie Małopolski osób, które ucierpiały w wyniku działań wojennych na Ukrainie. 

• działalności odpłatnej i gospodarczej Patrona oraz zatrudnienia pracowników i członków 
Zarządu Patrona na umowę cywilnoprawną (za wyjątkiem kosztów prowadzenia obsługi 
finansowo – księgowej projektu) 

Szczegółowe informacje w Regulaminie Lokalnego Programu Grantowego Małopolska Lokalnie 
Gminy Chrzanów. 



WKŁAD WŁASNY

Nie przewiduje się wnoszenia wkładu własnego

finansowego przez Wnioskodawców.

Wkład własny niefinansowy jest nieobowiązkowy –

zaangażowanie własne w projekt wskazuje się w części

opisowej.



WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY – jeśli jest w kosztorysie

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 Małopolska Lokalnie w roku 2023 określone są w następujący sposób:
- w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 35 zł;
- w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 120 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 

Dla lokalnych 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.



O czym warto pamiętać przygotowując projekt do konkursu?

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wnioskodawca powinien     
w taki sposób zaplanować działania aby nie wykluczać z uczestnictwa w nich osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Wnioskodawcę oznacza 
obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym taka osoba, jako uczestnik projektu, 
może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.



Wejdź na stronę www.malopolskalokalnie.pl

znajdź banner ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT 

kliknij buton „Przejdź do generatora” 

GDZIE SZUKAĆ MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKU

http://www.malopolskalokalnie.pl/


www.witkac.pl

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?



PROMOCJA PROGRAMU 

Obowiązkowy dla wszystkich grantobiorców konkurs na najciekawszą inicjatywę „Mamy

FIO-ła na Małopolskę.

Kategorie konkursowe:

1. FIOłek Roku - nagroda przyznawana przez komisję ekspercką

2. FIOłek Publiczności - konkurs internetowy

Minimalna ilość zgłoszonych do konkursu materiałów to 5 zdjęć ze realizowanego 

projektu wraz z opisem zrealizowanych działań. Można przesłać filmik. 



PROMOCJA PROGRAMU - gdzie szukać informacji? 

Szczegóły w podręczniku z wytycznymi promocji 

dostępnym na stronie: 

malopolskalokalnie.pl/podrecznik-dla-realizatorow

https://malopolskalokalnie.pl/podrecznik-dla-realizatorow


OCENA FORMALNA WNIOSKÓW 

Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie

• rejestracji wniosku

• oceny merytorycznej

• ustalania ostatecznej wersji wniosku 

• podpisywania umowy



KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW 
– weryfikacja ocena formalna, bez odwołań

KRYTERIA BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁAŃ

1. Projekt został złożony w generatorze w terminie, tj. do 30.03.23 r. 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. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terenie gminy Chrzanów/ członkowie grupy
nieformalnej mieszkają w gminie Chrzanów lub Wnioskodawca w ramach projektu
planuje działania na rzecz mieszkańców gminy Chrzanów



KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW 
– weryfikacja ocena formalna, z uzupełnieniem

KRYTERIA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZUPEŁNIEŃ

1. Wniosek został złożony do właściwego konkursu pod względem rejonu działania 

Wnioskodawcy (w zakresie terytorialnym Programu Małopolska Lokalnie)

- Operatorzy przenoszą wniosek między Lokalnym Programem Grantowym Małopolska 

Lokalnie Gminy Chrzanów, a konkursem Małopolska Lokalnie u odpowiedniego 

Operatora.

2. Czy do wniosku w generatorze dołączono odpowiednie załączniki (jeśli dotyczy) 

- możliwość uzupełnienia 3 dni



KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW 
– weryfikacja ocena merytoryczna, bez odwołań

KRYTERIA BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁAŃ
1. Realizacja projektu jest przewidziana w terminie między 12 czerwca a 16 października 2023 roku, a 

projekt trwa min 30 dni. 
2. Projekt skierowany jest do członków lokalnej społeczności Wnioskodawcy
3. Wnioskowana kwota dotacji / dofinansowania to maksymalnie 6 000 zł
4. 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.

5. Czy projekt składany przed grupę nieformalną z Patronem zakłada realizację działań będących 
odpowiedzią na potrzeby wskazane przez grupę nieformalną? Zgłaszane przez grupę potrzeby nie 
dotyczą potrzeb Patrona.



KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW 
– weryfikacja ocena merytoryczna, z uzupełnieniem

KRYTERIUM Z MOŻLIWOŚCIĄ UZUPEŁNIEŃ

1. Wnioskodawca zaplanował działania w sposób, który nie wyklucza z 
uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Przyjęte przez 
Wnioskodawcę działania z zakresu zapewnienia dostępności są adekwatne 
do przedmiotu i charakteru zadania.



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.

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.



SPOTKANIE Z KOMISJĄ KONKURSOWĄ 

PO CO?

- uzupełnienie złożonych wniosków o informacje pozwalające Operatorom na lepsze

poznanie Wnioskodawców i ich pomysłów.

KTO POWINIEN PRZYJŚĆ?

- osoba/osoby bezpośrednio zaangażowana/e w projekt – pomysłodawca lub główny

realizator projektu, który będzie znał szczegóły projektu, można w kilka osób

Grupy nieformalne z Patronem mogą prezentować się wspólnie, ale mówić powinni

członkowie grupy. Komisja Konkursowa nie będzie oceniać wniosków o których będzie

opowiadał wyłącznie przedstawiciel Patrona.



PREZENTACJA PROJEKTU SPOŁECZNEGO 

Co powiedzieć w 10 minut przed Komisją Konkursową?

1. Dlaczego chcemy zrobić nasz projekt? Jaka jest nasza motywacja?

2. Dlaczego to właśnie my mamy dostać dofinansowanie? Co wyróżnia nasz projekt?

3. W jakim zakresie będziemy współpracować z lokalnymi instytucjami i wolontariuszami?

4. Jak będziemy promować nasz projekt na wszystkich jego etapach (rekrutacja, działania, rezultaty, udział w konkursie
na najciekawszą inicjatywę)?

5. Jak zaprezentujemy swój projekt w konkursie na najciekawszą inicjatywę?

6. Dlaczego pokazane w budżecie koszty są niezbędne do realizacji projektu?



PREZENTACJA PROJEKTU ROZWOJOWEGO  

Co powiedzieć w 10 minut przed komisją konkursową?

1. Dlaczego to właśnie my mamy dostać dofinansowanie? Co nas wyróżnia od innych?

2. W jakim zakresie praktycznie zastosujemy nabyte umiejętności i/lub zakupiony sprzęt w ramach planowanego
projektu?

3. Jakie są trzy mocne strony naszej organizacji? Jakie są trzy najważniejsze cele rozwojowe naszej organizacji na
najbliższy rok?

4. Jak będziemy promować nasz projekt na wszystkich jego etapach (rekrutacja, działania, rezultaty, udział w konkursie
na najciekawszą inicjatywę)?

5. Jak zaprezentujemy swój projekt/swoją organizację w konkursie na najciekawszą inicjatywę?

6. Dlaczego pokazane w budżecie koszty są niezbędne do realizacji projektu?



Terminy Komisji Konkursowych:

• 27 i 28 kwietnia 2023 roku w Miejscu Aktywności Mieszkańców, ul. Sokoła 24,
w Chrzanowie.

Formularz do zapisów na spotkania z Komisją Konkursową zostanie zamieszczony na 

stronie www.malopolskalokalnie.pl do 28.03.2023 r.

TERMINY KOMISJI KONKURSOWYCH



MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY 

1. Potencjał grupy/organizacji

2. Realność i adekwatność planowanych działań 

3. Trafność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu

4. Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do planowanego 

projektu 



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Spójność projektu (0-4 pkt):

- opisano problemy i potrzeby, na które ma odpowiadać projekt (0-1 pkt)

- wskazane cele wynikają z opisanych problemów i potrzeb (0-1 pkt)

- opis problemów i potrzeb jest spójny z planowanymi działaniami (0-1 pkt)

- wskazane cele są realne do osiągnięcia w okresie realizacji projektu (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Realność i adekwatność planowanych działań (0-7 pkt):

- działania są opisane w sposób jasny i zrozumiały, opis wskazuje, że projekt jest 
możliwy do realizacji (0-3 pkt)

- działania są adekwatne do zaplanowanych celów (0-1 pkt)

- opisano rekrutację uczestników projektu (0-1 pkt)

- opis działań uwzględnia ryzyka związane z realizacją projektu (0-1 pkt) 

- opis działań uwzględnia zapewnienie dostępność działań dla osób ze szczególnymi 
potrzebami (0-1 pkt) 



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Planowane działania wyróżniają się zaproponowaną formułą (0-3 pkt):

- oryginalność/ nowatorstwo na danym terenie (0-1 pkt)

- kreatywność i kompleksowość (0-1 pkt)

- innowacyjność (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Zaangażowanie lokalnej społeczności i dobro wspólne (0-9 pkt):

- projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców zarówno na etapie jego planowania 

jak i realizacji, także w przypadku, adresowania działań do wąskiej grupy głównych 

odbiorców projektu (0-3 pkt)

- projekt włącza partnerów (np. lokalne instytucje, samorządy, przedsiębiorców itp.) 

oraz opisuje zakres ich zadań w projekcie (0-3 pkt) 

- przedmiot projektu jest ważny dla społeczności, nie tylko dla wąskiej grupy, 

a zaplanowane działania przyczyniają się do budowania dobra wspólnego (0-3 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Promocja projektu (0-5 pkt):

- zaplanowana promocja projektu jest adekwatna do jego skali i planowanych działań 
(0-2 pkt)

- zastosowano odpowiednie kanały komunikacji (0-1 pkt)

- zaplanowano udział grupy/ lokalnej NGO w konkursie na najciekawszą inicjatywę 
(0- 1 pkt) 

- opisano w jaki sposób grupa/ lokalna NGO będzie zachęcać do głosowania 
w konkursie na najciekawszą inicjatywę (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Rezultaty projektu (0-5 pkt):

- wskazane rezultaty są spójne z planowanymi celami (0-2 pkt)

- wskazane rezultaty są spójne z planowanymi działaniami (0-2 pkt)

- projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej 
(0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do realizacji projektu (0-3 pkt):

- doświadczenie, wiedza i umiejętności członków, członkiń grupy, osób 
zaangażowanych  w działania organizacji (0-2 pkt)

- zasoby rzeczowe, sprzęt, lokal itp. (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do planowanego projektu

(0-4 pkt):

- wydatki w projekcie są uzasadnione cenowo (0-1 pkt)

- wydatki w projekcie są niezbędne do przeprowadzenia planowanych działań 
(0-3 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Sposób zaprezentowania się grupy/organizacji (0-4 pkt):

– grupa/organizacja odpowiedziała na wszystkie wymagane pytania (0-1 pkt)

- grupa/organizacja przygotowała się do prezentacji, prezentacja była przemyślana 

i staranna (0-1 pkt)

- prezentacja wyróżniała się ciekawą formą (0-2 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY SPOŁECZNE max 44 pkt

Doświadczenie w dotychczasowej współpracy (-4 – 0 pkt):

*pkt. ujemne przyznawane są jedynie w przypadku:

- nieprawidłowości w rozliczeniach dotychczasowych wniosków (-1 – 0)

- problemów z komunikacją z wnioskodawcą (-1 – 0)

- nieosiągnięcia założonych rezultatów (-1 – 0)

- niedopełnienia obowiązków promocyjnych (-1 – 0)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Spójność projektu (0-8 pkt):

- opisano problemy i potrzeby rozwojowe organizacji, na które ma odpowiadać projekt
(0-3 pkt)

- wskazane cele rozwojowe wynikają z opisanych problemów i potrzeb organizacji i są 
określone zgodnie z profilem jej działalności (0-3 pkt)

- wskazane cele rozwojowe są realne do osiągnięcia w okresie realizacji projektu 
(0-2 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Realność i adekwatność planowanych działań (0-13 pkt):
- działania są odpowiedzią na wskazane problemy, potrzeby rozwojowe organizacji (0-3 pkt)

- działania są opisane w sposób jasny i zrozumiały, opis wskazuje, że projekt jest możliwy do realizacji 
(0-3 pkt)

- działania są adekwatne do zaplanowanych celów rozwojowych organizacji (0-2 pkt)

- działania uwzględniają praktyczne zastosowanie nabytych kompetencji przez członków lub 
współpracowników organizacji / zastosowano w praktyce zwiększone możliwości organizacji (0-3 pkt) 

- opis działań uwzględnia ryzyka związane z realizacją projektu (0-1 pkt) 

- opis działań uwzględnia zapewnienie dostępność działań dla osób ze szczególnymi potrzebami (0-1 pkt) 



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do realizacji projektu (0-3 pkt):

- doświadczenie, wiedza i umiejętności członków, członkiń, osób zaangażowanych                       
w działania organizacji (0-2 pkt)

- zasoby rzeczowe, sprzęt, lokal itp. (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Promocja projektu (0-4 pkt):

- zaplanowana promocja projektu jest adekwatna do jego skali i planowanych działań 
(0-1 pkt)

- zastosowano odpowiednie kanały komunikacji (0-1 pkt)

- zaplanowano udział lokalnej NGO w konkursie na najciekawszą inicjatywę (0- 1 pkt) 

- opisano w jaki sposób lokalna NGO będzie zachęcać do głosowania w konkursie na 
najciekawszą inicjatywę (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Rezultaty projektu (0-5 pkt):

- wskazane rezultaty są spójne z planowanymi celami (0-2 pkt)

- wskazane rezultaty są spójne z planowanymi działaniami (0-2 pkt)

- projekt ma potencjał do zapewnienia trwałości funkcjonowania organizacji (0-1 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do planowanego projektu

(0-4 pkt):

- wydatki w projekcie są uzasadnione cenowo (0-1 pkt)

- wydatki w projekcie są niezbędne do przeprowadzenia planowanych działań 
(0-3 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Sposób zaprezentowania się organizacji (0-6 pkt):

– organizacja odpowiedziała na wszystkie wymagane pytania (0-1 pkt)

- prezentacja była przemyślana i staranna (0-1 pkt)

- prezentacja wyróżniała się ciekawą formą (0-2 pkt)

- organizacja potrafi określić swoje mocne strony i trzy główne cele rozwojowe na 

najbliższy rok (0-2 pkt)



KRYTERIA OCENY – PROJEKTY ROZWOJOWE max 44 pkt

Doświadczenie w dotychczasowej współpracy (-4 – 0 pkt):

*pkt. ujemne przyznawane są jedynie w przypadku:

- nieprawidłowości w rozliczeniach dotychczasowych wniosków (-1 – 0)

- problemów z komunikacją z wnioskodawcą (-1 – 0)

- nieosiągnięcia założonych rezultatów (-1 – 0)

- niedopełnienia obowiązków promocyjnych (-1 – 0)



KRYTERIUM STRATEGICZNE 

Projekt zakłada wsparcie na terenie gminy Chrzanów osób, które ucierpiały
w wyniku działań wojennych na Ukrainie - 2 pkt. Projekty w których będą
przyzwane punkty strategiczne powinny koncertować się na wsparciu na terenie
gminy Chrzanów osób, które ucierpiały w wyniku działań wojennych na Ukrainie,
co oznacza, że ten temat będzie stanowił oś centralną projektu, począwszy od
opisanej diagnozy, przez określenie celów, zaplanowanie działań i rezultatów. Do
uzyskania punktów strategicznych nie jest wystarczające uwzględnienie udziału
kilku osób – uchodźców z Ukrainy - w ramach działań zaplanowanych dla lokalnej
społeczności.



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 

1. Podpisanie umowy od 1 czerwca

2. Spotkanie wdrożeniowe od 5 do 22 czerwca

3. Szkolenie wyjazdowe do lokalnych liderów od 23 do 25 czerwca

4. Realizacja działań od 12 czerwca do 16 października

5. Spotkania sieciujące od czerwca do listopada

6. Sprawozdanie z realizacji projektu do 29 października

7. Konkurs Mamy FIOła na Małopolskę od 6 do 19 listopada

8. Wydarzenie podsumowujące – grudzień 2023



www.malopolskalokalnie.pl

www.facebook.com/malopolskalokalnie

WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.malopolskalokalnie.pl/


Dorota Kobylec
tel. 790 346 928

dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

KONTAKT DO OPERATORA
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