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I CEL PROGRAMU I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI 
 

1. Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” stanowi część realizacji 
Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych 
pochodzących z budżetu państwa. Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami 
– Stowarzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecznych, wybrana została na Operatora mikrodotacji dla województwa 
mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne 
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk 
publicznych.  

3. Celem Programu FIO-Mazowsze Lokalnie (FIO-ML) jest zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności: 

a) zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,  
b) animowanie działań samopomocowych,  
c) wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. 

Celem Programu FIO-Mazowsze Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół 
działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku 
publicznego1, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów. Realizacji 
Programu służy organizowanie konkursów na mikrodotacje, w ramach których wspierane 
są projekty inicjujące współpracę mieszkańców Mazowsza, którzy chcą wspólnie działać na 
rzecz swojej społeczności lub młodych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać 
i potrzebują wsparcia na starcie. 

 
4. W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać dwa typy projektów: 

a) inicjatywy oddolne – projekty realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego, 
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, tj. projekty 
realizowane przez młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe, ruchy 
społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym 
i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, realizacja wspólnych działań na 
rzecz mieszkańców, jak również wspierające innowacyjne projekty i mechanizmy 
samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu 
(pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans. 

b) rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój organizacji lokalnych – 
fundacji i stowarzyszeń, małych i młodych, działających na rzecz środowiska 
lokalnego. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu 
biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty 
adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników 
lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą 
księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz 
pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12 miesięcznych) merytorycznych 
planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy 
na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% 
mikrodotacji 
 
 
 
 
 

                                                
1 Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w art. 4.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.). Treść ustawy dostępna jest na stronie www.mazowszelokalnie.pl 
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II PODMIOTY UPRAWNIONE  
 
W konkursie mogą wziąć udział: 

1. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS 
(lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może 
przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie 
mikrodotacji m.in. na: 

a) inicjatywy oddolne – realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku 
publicznego (fundacje lub stowarzyszenia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2); 

b) rozwój organizacji – działania wpływające na m.in. poszerzenie obszaru działalności, 
pozyskanie nowych członków, kampanie, przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju, 
zakup niezbędnego sprzętu itp. (wyłącznie fundacje i stowarzyszenia). 
 

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

2. 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. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie 
mikrodotacji na realizację inicjatywy oddolnej – realizującej zadania z zakresu 
wszystkich sfer działalności pożytku publicznego; 
  

3. Grupy samopomocowe, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie 
skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego 
członków. W przypadku, gdy grupa działa w formie organizacji pozarządowej 
posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla 
młodych organizacji pozarządowych, może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji 
zarówno na inicjatywy oddolne, które muszą być nakierowane na problem, potrzebę, 
jaką zajmuje się grupa, jak i rozwoju organizacji. Jeżeli grupa samopomocowa nie 
posiada osobowości prawnej, a w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby i działania 
mieszczą się w sferze pożytku publicznego, przysługuje jej wsparcie na zasadach 
przewidzianych dla grup nieformalnych, 

 
III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które mają siedzibę w województwie 
mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin/dzielnic 
w przypadku Warszawy, z terenu województwa mazowieckiego. 

2. Grupa nieformalna i samopomocowa nie posiadająca osobowości prawnej może ubiegać 
się o mikrodotację na dwa różne sposoby: 

                                                
2 Podmioty te to: 

- 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;  
- 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, 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. 
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c) z organizacją pozarządową - fundacją lub stowarzyszeniem, bądź podmiotem, 
zarejestrowanym na terenie województwa mazowieckiego, wymienionym w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie3, organizacje te nie muszą 
spełniać kryteriów w pkt. II.1, a więc nie muszą być młodą organizacją pozarządową; 
 

d) samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy, samodzielnie podpisują 
wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla i 
odpowiadają za rozliczenie projektu. 

 
O 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 mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może zwrócić się 
do Operatora. 
 
Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby bezpośrednio związane z członkami organów 
statutowych organizacji wspólnie składającej wniosek (w sposób opisany w pkt. III.2.c), tzn. 
osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
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. 
 

3. Na potrzeby realizacji zadania w projektach rozróżnia się dwa pojęcia: 
a) Realizatorem projektu jest organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna faktycznie 

realizująca dofinansowane działanie. 
b) Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, 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. 

4. Projekty mogą być więc realizowane w dwóch wariantach:  

a) umowa podpisywana jest między organizacją pozarządową (lub przedstawicielami 
grupy nieformalnej) i Operatorem konkursu (Wnioskodawca jest tożsamy z 
Realizatorem projektu) 

b) umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy nieformalnej, organizacją 
występującą formalnie w imieniu grupy nieformalnej oraz Operatorem konkursu – 
umowa trójstronna (Wnioskodawca nie jest tożsamy z Realizatorem). 

 
IV CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 
Projekty realizowane w ramach konkursu zorganizowanego w 2014 r. mogą trwać maksymalnie 
trzy miesiące, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 20 sierpnia 
a 20 listopada 2014 r. 
 
V WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ MIKRODOTACJI 
 

1. Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 do 5.000 zł. Wnioskodawca 

                                                
3 Jw. 
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musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% wnioskowanej mikrodotacji w 
postaci wkładu finansowego lub niefinansowego (usługowego, rzeczowego lub pracy 
wolontariuszy)4.  

2. Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia wkładu własnego: 

a) dla młodych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów (wymienionych 
w punkcie II.1 Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej 
i niefinansowej. 

b) dla grup nieformalnych działających samodzielnie (wymienionych w punkcie 
II.2a Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu wyłącznie w postaci 
niefinansowej. 

c) dla grup nieformalnych działających przy innym podmiocie (wymienionych 
w punkcie II.2b Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci 
finansowej i niefinansowej. Przy czym wkład finansowy może wnieść jedynie 
organizacja występująca w imieniu grupy nieformalnej (Wnioskodawca), a grupa 
nieformalna (Realizator) może wnieść jedynie wkład niefinansowy. Sposób podziału 
wartości wkładu własnego pomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem jest dowolny. 

3. Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2014 r. wynoszą 603 000 PLN. 
 
VI KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE 
 

1. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowalne, jeśli są: 

a) niezbędne dla realizacji projektu,  
b) racjonalne i efektywne,  
c) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,  
d) udokumentowane,  
e) zostały przewidziane w budżecie projektu,  
f) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki 
nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:  

a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.);  

b) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;  
c) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);  

d) amortyzacja;  
e) leasing;  
f) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  
g) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  
h) koszty kar i grzywien;  
i) koszty procesów sądowych;  
j) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania;  
k) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);  
l) zakup napojów alkoholowych; 
m) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

                                                
4 Więcej informacji na temat wkładu własnego można znaleźć w Poradniku wnioskodawcy „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz na stronie 
www.mazowszelokalnie.pl. 
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie 
o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);  

n) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. Niekwalifikowalne są także: 

a) 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.  

b) wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji, 
c) wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego, 
d) wydatki związane z realizacją celów politycznych, 
e) wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę 

i/lub Realizatora. 
 

VII KRYTERIA WYBORU OFERT 
 

1. Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy: 

a) ocenę formalną, 
b) ocenę merytoryczną. 

2. Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) Czy wniosek został złożony w terminie? 
b) Czy projekt jest złożony przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału 

w konkursie?  
− dla młodych organizacji 

• siedziba znajduje się na obszarze województwa mazowieckiego,  
• rejestracja miała miejsce  nie wcześniej niż 18 miesięcy przed ogłoszeniem 

konkursu,  
• budżet roczny nie przekracza  25 tys. złotych – kryterium weryfikowane 

na podstawie oświadczenia. Jeżeli wniosek organizacji zostanie skierowany 
do dofinansowania, Operator przed podpisaniem umowy wymagać będzie 
przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego organizacji.  

− dla grup nieformalnych   
• grupa składa się z co najmniej 3 osób, a Wnioskodawca ma siedzibę i planuje 

prowadzić działania na terenie województwa mazowieckiego. 
c) Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego 

w Regulaminie (pomiędzy 20 sierpnia 2014 r. a 20 listopada 2014 r.)? 
d) Czy kwota wnioskowanej mikrodotacji wynosi minimalnie 1.500 złotych i maksymalnie 

5.000 złotych? 
e) Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/i lub dotyczą 

rozwoju organizacji? 

3. Wnioski, które spełnią wszystkie wymagania formalne określone w pkt VII 2. zostaną 
przekazane do oceny merytorycznej ekspertów. Operator wybierze te projekty, które 
w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: 

 
a) Zgodność i trafność 

• W jakim stopniu cele i działania projektu zgodne są z celami Programu  
FIO-Mazowsze Lokalnie? 
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• W jakim stopniu sprawy będące przedmiotem projektu są ważne dla społeczności 
(a w przypadku projektu na rzecz rozwoju organizacji – ważne dla danej organizacji)? 

• W jakim stopniu potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy dobru 
wspólnemu (lub danej organizacji)? 

b) Adekwatność 
• Czy zaplanowane działania mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie? 
• Czy planowane działania są zgodne z celami projektu i uzasadnieniem potrzeby jego 

realizacji? 
• Czy planowane działania pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów? 
• Czy Realizatorzy projektu zaplanowali wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych 

i efektywnych, dopasowanych do odbiorców, narzędzi i sposobów komunikacji 
ze społecznością? 

c) Skuteczność 
• Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu? 
• Czy zaplanowane rezultaty wpłyną korzystnie na otoczenie lokalne i/lub osoby 

uczestniczące w projekcie (a w przypadku projektów na rzecz rozwoju organizacji – czy 
przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju organizacji? 

• Czy projekt włączy do współpracy wolontariuszy? 
• Czy Realizator zaangażował do współpracy różnorodnych partnerów: instytucje, 

organizacje, firmy, media? 
d) Racjonalność 
• Czy wydatki są uzasadnione i konieczne do zrealizowania zaplanowanych w projekcie 

działań i rezultatów? 
• Czy wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne? 
• Czy inne podmioty zaangażowane w projekt wnoszą wkład w formie usług, wsparcia 

rzeczowego lub pracy wolontariuszy (w tym liczba i stopień zaangażowania 
wolontariuszy)? 

• Czy projekt ma szansę przynieść trwałe rezultaty? 
 

4. Każdy z projektów zostanie oceniony przez dwóch ekspertów. Maksymalna liczba punktów 
w ocenie merytorycznej to 40, po 10 dla każdego z obszarów. 

5. Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek 
musi uzyskać średnią ocenę z dwóch ocen ekspertów w wysokości minimum 24 pkt 
oraz minimum 4 pkt w każdym obszarze. 

  

VIII OGŁOSZENIE KONKURSU, ZŁOŻENIE OFERTY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

1. Ogłoszenie o naborze ofert jest publikowane na stronie internetowej Operatora. Ponadto 
Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze aplikacji w lokalnej prasie 
lub innych wybranych mediach lokalnych i regionalnych obejmujących zasięg województwa 
mazowieckiego. 

2. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie 
www.mazowszelokalnie.pl do dnia 12 sierpnia 2014 do godziny 23:59. Po wypełnieniu 
oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Wnioskodawcę, system zapisuje ofertę w bazie 
danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona oferta automatycznie 
otrzymuje numer identyfikacyjny.  

3. WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy przesyłać Operatorowi wersji 
papierowej wniosku ani żadnych załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie 
ci Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie. 

4. Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez 
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Wnioskodawców, jak i Realizatorów), jednak jeden Realizator będzie mógł dostać 
dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu w roku kalendarzowym. 

5. Ogłoszenie wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie 
www.mazowszelokalnie.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się 
z Wnioskodawcami w celu ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu 
realizacji projektu i podpisania umowy. 

6. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie 
następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Operatora i Wnioskodawcę i jeśli dotyczy 
Realizatora) w terminie określonym w umowie. Nie ma obowiązku posiadania 
wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących  
z mikrodotacji.  

 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także 
zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku 
Wnioskodawcom i Realizatorom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania  
i złożenia wniosków. Sytuacja taka dotyczyć może w szczególności np. wystąpienia siły wyższej, 
klęsk żywiołowych, itp. a także wypowiedzenia umowy Operatorom przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej. 
 
 
X DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 
 
Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać: 

1. Za pośrednictwem Infolinii nr 0-801 055 100, która działa w godzinach 10:00 – 15:00 
od poniedziałku do piątku. 

2. Na stronie internetowe Programu FIO-Mazowsze Lokalnie: www.mazowszelokalnie.pl, 
która zawiera m.in.: 

a) materiały do pobrania, takie jak „Poradnik dla Wnioskodawców”, wzór formularza 
wniosku o dofinansowanie, karta oceny formalnej i merytorycznej, karta sprawdzająca, 
regulamin konkursu; 

b) informacje nt. działań edukacyjnych i animacyjnych, czyli co jeszcze dzieje się 
w projekcie; 

c) listę teleadresową punktów informacyjnych w terenie, czyli Ambasadorów FIO-ML 
d) generator wniosków, czyli internetowy system składania wniosków. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie: 
 

Fundacja Fundusz Współpracy | Stowarzyszenie BORIS | Stowarzyszenie Europa i My 


