


AMBASADOR



Czym jest FIO-Mazowsze Lokalnie?



Celem FIO-Mazowsze Lokalnie jest:

zwiększenie zaangażowania 

obywateli i organizacji pozarządowych 

w życie publiczne, 
tj. pobudzanie lokalnych społeczności 

oraz stowarzyszeń i fundacji do działania!



KOGO WSPIERAMY?



Młode organizacje 
pozarządowe

Nieformalne grupy 
obywatelskie 
nieformalne

Nieformalne grupy 
samopomocowe

Funkcjonujące nie dłużej niż 
30 miesięcy przed złożeniem 
wniosku, których budżet nie 

przekroczył 25 tys. zł

W skład których wchodzić 
muszą co najmniej trzy osoby 
fizyczne chcące zrealizować 

wspólnie projekt.

Min. 3 osoby działające na 
rzecz rozwiązania problemu 

który ich dotyka.

które mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić
działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z
terenu województwa mazowieckiego



inicjatywy 
oddolne

rozwój 
organizacji

wsparcie grup 
samopomocowych

3 ŚCIEŻKI 
KONKURSOWE 
(675 tys. PLN)



inicjatywy 
oddolne

Projekty prowadzone jako 
inicjatywy oddolne angażujące 
lokalną społeczność na rzecz 

dobra wspólnego.

Projekty nakierowane na 
rozwój własnej organizacji, 

zakup sprzętu, remont, 
realizację planu rozwoju.

rozwój 
organizacji



Wsparcie 
samopomocy

Projekty, w których działanie skierowane jest na 
pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo 
socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. 

Celem ich pracy jest zmiana osobistych warunków życia. 



Wsparcie 
samopomocy

Przykład: Grupa matek dzieci z niepełnosprawnością 
ruchową realizująca wzajemne szkolenia z opieki nad 

dzieckiem, nowymi metodami terapii, wsparcie grupowe.  

W przypadku wyboru tej ścieżki 
prosimy o kontakt z Operatorem 

przed złożeniem wniosku 



Jak zacząć?
1. Przeczytaj regulamin i poradnik 

2. Przygotuj projekt

3. Skorzystaj z pomocy

4. Złóż wniosek!

5. Oczekuj na wyniki I etapu

6. Przygotuj prezentację i budżet (inicjatywy oddolne i samopomoc)

7. Przedstaw swój pomysł przed komisją

8. Podpisz umowę

9. Zrealizuj swój pomysł

10. Rozlicz działania



Kto może wziąć 
udział w konkursie?



WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE



Młode organizacje pozarządowe

• wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub 
ewidencji, np. stowarzyszenia zwykłe) nie wcześniej niż 30 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.

• roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 
tys. zł. 

• mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują 
prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin 
(dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa 
mazowieckiego 



• Stowarzyszenia (wpisane do KRS)

• Stowarzyszenia zwykłe (wpisane do ewidencji starosty 
powiatowego)

• Fundacje

• Kluby sportowe i szkolne kluby sportowe wpisane do 
rejestru starosty

• Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są 
oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości 
prawnej. Podmioty e mogą starać się o mikrodotację z 
pozycji grupy nieformalnej

Młode organizacje pozarządowe



Jak określić budżet roczny organizacji?

Czy organizacja przygotowywała już sprawozdanie finansowe za 
poprzedni rok obrotowy? (najczęściej jest to data do 31 marca roku 
następnego). 

Jeśli NIE– automatycznie kryterium budżetu jest spełnione. Nie ma 
potrzeby wyliczania przychodów itp. Chyba, że organizacja faktycznie 
wie, że nie spełnia tego kryterium, bowiem już na starcie otrzymała 
darowiznę lub dotację przewyższającą wymagane max. 25 000 zł.

W sytuacji kiedy sprawozdanie było przygotowywane za poprzedni 
rok (niezależnie czy dotyczyło całego roku, połowy czy też jakiejś jego 
części) – istotna jest suma przychodów. 





Grupy nieformalne
Grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie 
mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie 
realizujące lub chcące realizować działania w 
sferze pożytku publicznego, a nie posiadające 
osobowości prawnej. 

Obywatelskie 

Grupy 

Nieformalne  

Samopomocowe

Grupy 

Nieformalne  



• charakter nieformalny i dobrowolny 

• nie ma wymogu, aby osoby ją tworzące podpisywały między sobą 
jakiekolwiek porozumienia, umowy czy też zobowiązania 

• trzy osobowa reprezentacja, nazwa danej grupy, oraz opisanie jej 
zasobów,

Grupy nieformalne



W zależności od charakteru działań grupy nieformalne 
mogą być:

•inicjatywami o systematycznej działalności, 
funkcjonującymi w sposób zorganizowany i cykliczny 
(np. grupa osób interesująca się daną tematyką, 
hobby), 

•tworzonymi ad hoc, działającymi w sposób 
spontaniczny i (np. grupa sąsiadów z danej 
ulicy/dzielnicy pragnąca rozwiązać jakiś problem).

Grupy nieformalne



Samopomocowe grupy nieformalne 

czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których
aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów
natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo
ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana osobistych warunków życia.

Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej
(społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy
samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/członkinie a nie
na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy samopomocowe
od innych form zaangażowania obywatelskiego (obywatelskich grup
nieformalnych realizujących inicjatywy oddolne). Grup samopomocowych
nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy.
Czasem zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są eksperci w
danej dziedzinie.



Grupy obywatelskie i samopomocowe,
na dwa sposoby:

z organizacją 
pozarządową

samodzielnie



Realizator
Wnioskodawca 

(opiekun)
organizacja 

pozarządowa lub grupa 

nieformalna faktycznie 

realizująca 

dofinansowane działanie NGO, która składa wniosek –
może to być organizacja, 

która samodzielnie będzie 
realizować projekt (młoda 

organizacja pozarządowa) lub 
występuje w imieniu grupy 
nieformalnej, pomagając jej 

zrealizować i rozliczyć 
dofinansowane działanie.



• ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do 
nawiązania współpracy z organizacją 
pozarządową lub innym z podmiotów 
wskazanym powyżej, celem złożenia wniosku 
do konkursu. 

• W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma 
żadnego ze wskazanych podmiotów, który 
mógłby pomóc i wspólnie złożyć wniosek, grupa 
może zwrócić się do Operatora.

Grupy nieformalne



• Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby bezpośrednio 
związane z członkami organów statutowych organizacji 
wspólnie składającej wniosek. 

• Grupy nieformalnej, nie mogą także tworzyć osoby, które 
pełnią funkcje w organach statutowych (np. zarząd, rada, 
komisja rewizyjna, itp.) jakichkolwiek organizacji 
pozarządowych. 

• W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież 
powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub 
prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę 
mikrodotacji muszą być pełnoletnie.

Grupy nieformalne



Konkurs 2017



FIO-Mazowsze Lokalnie

• 2017

• Alokacja konkursu: 676 400PLN

• ok. 150 mikrodotacji

• podział alokacji na 65%, 5% i 30% 

• od 1 500 do 5 000 zł. 



FIO-Mazowsze Lokalnie

Inicjatywy oddolne: 440 000 PLN

Wsparcie samopomocy: 33 000 PLN

Rozwój organizacji: 203 400 PLN



Najważniejsze zmiany 2017

- O dotacje w ścieżce Rozwój organizacji mogą się starać 
organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, 
właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 30 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku o dotację, 

- Dotacje na Rozwój organizacji mogą także dostać stowarzyszenia 
zwykłe,

- Przyznawane są 3 dodatkowe punkty (IO) lub 2 dodatkowe punkty 
(WS, RO) projektom, które mają być realizowane w gminach 
dotychczas nieobjętych działaniami FIO-ML (załącznik z listą 
takich gmin znajduje się na stronie www.mazowszelokalnie.pl w 
zakładce do pobrania)

http://www.mazowszelokalnie.pl/


Najważniejsze zmiany 2017
- Wydatek jednostkowy poniesiony przez grupę nieformalną 

bez wsparcia organizacji nie może być większy niż 1500 zł 
(w poprzednich edycjach było to 800 zł).

- Na końcu wniosku znajduje się oświadczenie: 
„Oświadczam, że żaden z członków grupy nieformalnej nie 
należy do organu statutowego organizacji pozarządowej”. 
Organ statutowy to nie tylko zarząd, ale także rada 
fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, rada 
fundatorów itp. Jeżeli dana osoba nie należy do żadnego z 
tych organów to może składać wniosek jako członek grupy 
nieformalnej. 



• koszty administrowania projektem (koszty pośrednie), w 
tym w szczególności koszty koordynacji i rozliczenia 
projektu powyżej limitu 10% wartości mikrodotacji,

• elementy wyposażenia i inne przedmioty zakupione przez 
grupę nieformalną realizującą projekt samodzielnie (bez 
wsparcia organizacji pozarządowej), których koszt 
jednostkowy przekracza wartość 1500,00 PLN, 

• Koszty pokryte z wkładu własnego finansowego grupy 
nieformalnej.

Koszty niekwalifikowalne 
– inicjatywy oddolne i samopomoc



• koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków 
wystawianych przez organizację reprezentującą grupę 
nieformalną realizującą projekt (Wnioskodawca). 
Organizacja taka nie może występować jako wykonawca 
lub podwykonawca działań przewidzianych w projekcie i 
skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z 
pracownikami takiej organizacji oraz władzami statutowymi 
nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne. 

UWAGA: wyjątkiem od tej zasady są koszty prowadzenia 
obsługi finansowo-księgowej projektu.

Koszty niekwalifikowalne 
– inicjatywy oddolne i samopomoc



wydatki za usługi lub produkty zamówione i zakupione w 
ramach projektów bezpośrednio od członków/ członkiń zarządu 

organizacji pozarządowych (Wnioskodawcy i/lub Realizatora) 
bądź osób pozostających w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Koszty niekwalifikowalne 
– inicjatywy oddolne i samopomoc

NOWOŚĆ!



• Wszystkie koszty administrowania projektem (koszty 
pośrednie), w tym w szczególności koszty koordynacji i 
rozliczenia projektu.

• Wydatki za usługi lub produkty zamówione i zakupione w 
ramach projektów bezpośrednio od członków/ członkiń 
zarządu organizacji pozarządowych (Wnioskodawcy i/lub 
Realizatora).

Koszty niekwalifikowalne 
– rozwój organizacji



Czas realizacji

Projekty realizowane w ramach konkursu 
zorganizowanego w 2017 r. mogą być 

zrealizowane w okresie 

od 15 maja do 31 października 2017 r.



INICJATYWY ODDOLNE 

WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Nabór fiszek od 27 lutego do 20 marca 2017 roku

Wyniki pierwszego etapu oceny 7 kwietnia 2017 roku

Umawianie terminów spotkań z 

komisją konkursową i przesyłanie 

budżetów

od 7 do 14 kwietnia 2017 roku

Spotkania komisji w terenie 19 kwietnia – 8 maja 2017 roku

Wyniki konkursu 10 maja 2017 roku

Podpisywanie umów i wypłacanie 

pieniędzy
od 15 maja 2017 roku

Realizacja projektów
od 15 maja do 31 października 2017 roku

Terminy 2017



Lokalne Komisje Oceniające- WSTĘPNE TERMINY

Warszawa 19 kwietnia 2017

Warszawa 20 kwietnia 2017

Grodzisk Mazowiecki 21 kwietnia 2017

Płock 24 kwietnia 2017

Siedlce 26 kwietnia 2017

Radom 28 kwietnia 2017

Ostrołęka 8 maja 2017

Terminy 2017



Generator wniosków 
Inicjatywy oddolne/Wsparcie 

samopomocy/Rozwój organizacji

Generator wniosków dostępny na stronie 

www. generator.mazowszelokalnie.pl 

od 27 lutego do 20 marca 2017
do godziny 15:00

WAŻNE! 

Nie przesyłamy wersji papierowej!



Fiszka zamiast wniosku

Fiszka dla 
inicjatywy 
oddolnej

Fiszka dla 
rozwoju 

organizacji

Tylko 2 strony

Fiszka dla 
wsparcia 

samopomocy



Inicjatywy oddolne



Inicjatywy Oddolne

Dobro wspólne

Forma 
projektowanych 

działań

Trwałość efektu 
i spójność 

działań

Zaangażowanie 
lokalnej 

społeczności



Ocena merytoryczna

Zaangażowanie lokalnej społeczności

•Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa 
społeczności lokalnej.

•Projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców (także w 
przypadku, adresowania działań do wąskiej grupy głównych 
odbiorców projektu).

•Projekt włącza wolontariuszy i/lub partnerów oraz opisuje 
zakres ich działania.



Ocena merytoryczna

Dobro wspólne

•Projekt mieści się w katalogu sfer pożytku publicznego oraz 
aktywizuje społeczność lokalną wokół działań o charakterze 
dobra wspólnego.

•Przedmiot projektu jest ważny dla społeczności, nie tylko dla 
wąskiej grupy (w przypadku grup samopomocowych 
wystarczy, że przedmiot projektu jest ważny dla grupy). 

•Określenie potrzeby/problemu zostało potwierdzone 
analizą/ diagnozą.



Ocena merytoryczna

Forma projektowanych działań

•Zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzebę/problem 
oraz skierowane są do grup wymienionych we wniosku.

•Projekt wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/ 
nowatorstwo/ kreatywność/ innowacyjność).

•Działania uwzględniają włączenie własnych/różnych (także 
np. lokalnej społeczności, samorządów, przedsiębiorców, itp.) 
zasobów.



Ocena merytoryczna

Trwałość efektu i spójność działań

•Zaplanowane działania, zasoby, włączeni partnerzy oraz 
planowane środki w połączeniu ze sobą są spójne.

•Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w 
społeczności lokalnej.

•Przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo.



Wsparcie Grup Samopomocowych



Wsparcie Grup Samopomocowych

Adekwatność 
działań

Trwałość 
efektu i 

finansowanie 

Potencjał 
grupy



Ocena merytoryczna

Potencjał grupy 

•Wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do realizacji 
projektu (m.in. doświadczenie, wiedzę i umiejętności 
członków/członkiń grupy, środki finansowe, sprzęt, itp.).



Ocena merytoryczna

Adekwatność działań

•Czy projekt w istotny sposób przyczyni się do zmiany trudnej 
sytuacji uczestników grupy.

•Czy projekt jest przemyślany, wykonalny? 

•Zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy/ 
wykracza poza działania dotychczas realizowane przez 
grupę)?



Ocena merytoryczna

Trwałość efektu i spójność działań

•Wydatki w projekcie są niezbędne dla przeprowadzenia 
zaplanowanych działań i osiągnięcia celów.

•Wnioskodawca zaangażuje własne zasoby do realizacji 
projektu (m.in. doświadczenie, wiedza i umiejętności 
członków/członkiń grupy, środki finansowe, sprzęt). Kryterium 
odnosi się do zasobów zewnętrznych i wewnętrznych grupy. 

•Czy działania mają szansę być kontynuowane / wpływać na 
rozwój wewnętrzny i zewnętrzny grupy?



Ocena merytoryczna
I ETAP

• Fiszki w każdej ścieżce ocenia dwóch ekspertów

• Ocena I etapu jest średnią ocen

• Inicjatywy oddolne – max . 24 pkt + 3 pkt  dodatkowe 

• Wsparcie samopomocy – max. 21 pkt + 2 pkt 
dodatkowe

• Ocena I etapu jest sumą ocen

• Rozwój organizacji – max. 28 pkt + 2 pkt dodatkowe



Ocena merytoryczna
I ETAP

• LISTY RANKINGOWE są oddzielne dla każdej ścieżki 

• Około 200 projektów IO i WS zostanie zaproszonych 
do II etapu



Prezentacje projektów

1. Komisja oceniająca: 5 osób 
(Operator+Lokalni)

2. Prezentacja w 5 minut + 10 minut na pytania
3. Ocena indywidualna (średnia ocen komisji) 
4. Przed prezentacją – budżet szczegółowy
5. Dofinansowanych zostanie 25% najlepszych 

projektów z każdej komisji, a pozostałe 
trafiają na wspólną listę rankingową i będą 
dofinansowane do wyczerpania środków

Prezentacje projektów



Prezentacje projektów

1. Kim jesteście? zaprezentujcie grupę/organizację i jej zakotwiczenie w 
lokalnej społeczności przedstawiając doświadczenie we współpracy z 
innymi podmiotami i działalności lokalnej. 

2. Opowiedzcie o planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie 
ich w czasie oraz sposoby dotarcia do swoich odbiorców. Czy forma 
planowanych działań jest innowacyjna i atrakcyjna? 

3. Co stanowić będzie Wasz wkład własny (w tym wkład społeczności 
lokalnej, wolontariusze, partnerzy) i na ile ich włączenie pozwoli na 
rozszerzenie działań.

Prezentacje projektów- IO



Prezentacje projektów

1. Kim jesteście? zaprezentujcie grupę przedstawiając jej członków, opisując 
problem, który Was dotyka i działania które do tej pory przeprowadzaliście na 
rzecz jego eliminacji/ złagodzenia skutków. 

2. Opowiedzcie o planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w 
czasie, podział zadań w grupie oraz opisując jak one wpłyną na zmianę 
sytuacji członków grupy i realizację założonych celów. Czy forma planowanych 
działań jest nowa w stosunku do wcześniej prowadzonych? 

3. Przedstawcie cele długofalowe Waszych działań. Zaprezentujcie czy jesteście 
świadomi wyzwań, które przed Wami stoją jak zamierzacie je uwzględnić w 
planowanych działaniach. 

4. Co stanowić będzie Wasz wkład własny (w tym wkład społeczności lokalnej, 
wolontariusze, partnerzy). Czy działania mają szanse być kontynuowane po 
zakończeniu realizacji projektu?

Prezentacje projektów- WS



Ocena merytoryczna
II ETAP

• Inicjatywy oddolne: max. 24 pkt

• Wsparcie samopomocy: max. 24 pkt

• (wynik jest średnią ocen ekspertów)



Rozwój organizacji



Rozwój organizacji

Spójność 
zaproponowanego 

planu rozwoju

Budżet 

Potencjał 
organizacji



Ocena merytoryczna

Potencjał organizacji (0-4 pkt)

•Wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do rozpoczęcia 
działalności społecznej.

•Wnioskodawca wskazał w jaki sposób włączy własne zasoby 
w realizacje planu rozwoju (rozumiane szeroko jako: osoby, 
finanse, ale i kompetencje, know-how, współpracę 
partnerską, itd.)



Ocena merytoryczna
Spójność zaproponowanego plannu rozwoju (0-6 pkt)

•Cele są określone jasno i zgodne z profilem organizacji.

•Działania są adekwatne do zaplanowanych celów. 

•Wnioskodawca dostrzega zagrożenia w rozwoju swojej 
organizacji i proponuje konkretne/adekwatne rozwiązania.

Budżet (0-4 pkt)

•Wydatki w projekcie są niezbędne dla przeprowadzenia 
zaplanowanych działań i osiągnięcia celów 

•Przedstawione wydatki uzasadnione cenowo.



Wyniki
Każda fiszka zostanie oceniona przez dwóch niezależnych 
ekspertów. Za spełnienie wszystkich kryteriów w 
najwyższym stopniu organizacja może otrzymać 
maksymalnie 30 pkt, tj. po maksymalnie 14 pkt od 
każdego eksperta oraz 2 dodatkowe punkty przyznawane 
będą organizacjom zarejestrowanym na terenie gminy, 
gdzie dotychczas nie realizowane były projekty 
dofinansowane przez FIO-ML.

Po zakończeniu oceny zostanie sporządzona lista 
rankingowa. Najwyżej ocenione oferty zostaną 
zakwalifikowane do dofinansowania.



KONTAKT
Strona: www.mazowszelokalnie.pl

Infolinia: 0-801 055 100 lub 22 450 98 73

(od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15)

E-mail: kontakt@mazowszelokalnie.pl

Facebook: www.facebook.com/mazowszelokalnie



Dziękujemy

zapraszamy na


