Cel „FIO - Małopolska Lokalnie”
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych woj. małopolskiego w podejmowanie
inicjatyw oddolnych oraz wzmocnienie potencjału
technicznego wśród młodych organizacji pozarządowych
poprzez wsparcie inicjatyw realizowanych przez:
 grupy nieformalne
 grupy samopomocowe
 młode organizacje pozarządowe (do 30 miesięcy)

Realizatorzy projektu:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Operatorzy konkursu w subregionach
Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych
-

Miasto Kraków, powiat
wielicki

Babiogórskie
Stowarzyszenie
Zielona Linia
-

Miasto Tarnów,
Powiaty: wadowicki,
suski, tarnowski,
nowotarski,
tatrzański.

Stowarzyszenie
Forum Oświatowe KLUCZE
-

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

Fundacja Sztuki, Przygody
i Przyjemności ARTS
-

Miasto Nowy Sącz,
Powiaty: myślenicki,
limanowski,
nowosądecki, gorlicki,
brzeski, bocheński

W Programie FIO –Małopolska Lokalnie
w roku 2017 przewidziano dwa konkursy:
1. Konkurs na mikrodotacje
2. Konkurs na dofinansowanie lokalnych
przedsięwzięć

Konkurs grantowy edycja 2014- 2016
MAŁOPOLSKA
• z całego województwa wpłynęło ponad 1750
wniosków
• przyznaliśmy 468 dotacji na łączną kwotę ok
2 200 000 zł
• projekty zrealizowało 205 młodych
organizacji pozarządowych oraz 263 grupy
nieformalne

Konkurs grantowy – edycja 2017
Terminy składania wniosku:

3 kwietnia – 4 maja 2017, do godz. 16:00
Czas realizacji projektów:
1 lipca – 30 listopada 2017

projekt musi trwać min. 30 dni

O jaką kwotę dotacji można się ubiegać?
Maksymalnie: 5 tys. zł

Konkurs na mikrodotacje – edycja 2017
Kto może ubiegać się o mikrodotację?
młode organizacje pozarządowe, które:





mają siedzibę na terenie województwa małopolskiego
zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej
niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację
roczny przychód organizacji za 2016r. nie przekracza 25 tys. zł

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)
.

Konkurs na mikrodotacje – edycja 2017
Młode organizacje pozarządowe mogą ubiegać się
o mikrodotację na:
• projekt społeczny czyli realizację zadań z zakresu
wszystkich sfer działalności pożytku publicznego,
o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym
obszarem działania
lub
• rozwój organizacji, opisany szczegółowo w
punkcie 4.4.2 Regulaminu

Mikrodotacja na projekt społeczny,

czyli na realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacji;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w w/w zakresie

Mikrodotacja na rozwój organizacji,
czyli:
zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji,
 oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
 adaptację lokalu, do którego organizacja posiada tytuł prawny,
 podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną
 lub informatyczną,
 poszerzenie zakresu świadczonych usług,
 pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju na okres min. 12 miesięcy
 (organizacje, które w ramach mikrodotacji planują opracować merytoryczny plan
 rozwoju, mogą przeznaczyć na ten cel maksymalnie 10% mikrodotacji)

Konkurs na dofinansowanie lokalnych
przedsięwzięć – edycja 2017

•

•

Kto może ubiegać się o dofinansowanie lokalnych
przedsięwzięć?

grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej, złożone z min. 3
osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego, które wspólnie realizują lub
chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego
grupy samopomocowe tworzone przez osoby, które aktywnie działają na
rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków
grupy
(jeśli nie posiadają osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotacje na
zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, jeśli spełniają warunki
wskazane w regulaminie)

Konkurs na dofinansowanie lokalnych
przedsięwzięć – edycja 2017
Grupa nieformalna może ubiegać się o przyznanie dofinansowania
tylko na projekt społeczny, czyli wsparcie realizacji lokalnego
przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych
określonej w art. 4 UoDPPioW.
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.
W skład grupy samopomocowej nie mogą wchodzić osoby należące
do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej, której
cele statutowe dotyczą działań samopomocowych.

Jak może ubiegać się grupa nieformalna o
dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa sposoby:
• samodzielnie – co oznacza, że min. 3 osoby należące do grupy samodzielnie
składają wniosek i podpisują z Operatorem umowę na realizację projektu
• z PATRONEM, czyli organizacją pozarządową bądź innym podmiotem
zarejestrowanym na terenie województwa małopolskiego, w tym:

o osobą prawną i jednostką organizacyjną działającą 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;
o stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego;
o spółdzielnią socjalną;
o spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubem sportowym będącymi
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.

Patron a projekt
Projekt złożony przez Patrona może być wyłącznie
odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez grupę
nieformalną oraz powinien gwarantować realizację
lokalnego przedsięwzięcia przez jej członków.
Projekt złożony przez Patrona może dotyczyć wsparcia
realizacji jednego przedsięwzięcia przez grupę
nieformalną – tzn., że Patron nie może składać kilku
wniosków dotyczących jednego działania/ wydarzenia.

Kto nie może być Patronem?
Podmioty nieposiadające wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji
nie są uprawnionymi wnioskodawcami w ramach
Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –
Małopolska Lokalnie", wobec czego nie mogą być
Patronami dla grup nieformalnych.
Grupa nieformalna nie może ubiegać się o dotację
np. z nieposiadającym osobowości prawnej oddziałem
terenowym organizacji pozarządowej.

UWAGA !
Rekomendujemy grupom nieformalnym
nawiązanie
współpracy
z
organizacją
pozarządową
lub
innym
uprawnionym
podmiotem, celem złożenia wniosku do
konkursu.
W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie
ma żadnej organizacji, która mogłaby użyczyć
osobowości prawnej (zostać tzw. Patronem),
grupa może zwrócić się do Operatora.

Konkurs – edycja 2017
Jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane z mikrodotacji i
dofinansowania lokalnych przedsięwzięć?
KATEGORIA I KOSZTY MERYTORYCZNE

• 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 – koszt zakupu wyposażenia,
którego wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł. Wnioskodawca może zakupić kilka
składników wyposażenia, których cena jednostkowa nie przekracza 3 500 zł brutto.
• 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.

Konkurs – edycja 2017
Jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane z
mikrodotacji i dofinansowania lokalnych przedsięwzięć
realizowanych z Patronem?
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.

Konkurs – edycja 2017
Jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane z
dofinansowania lokalnych przedsięwzięć realizowanych
przez grupę nieformalną samodzielnie?

KATEGORIA II – KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO – do wysokości 15% dotacji
np.
- kierowanie projektem, wykonywanie zadań administracyjnych (w części
odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również
innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu),
- koszty funkcjonowania grupy związane z realizacją zadania, w stosownej części
przypadającej na dany projekt, w tym np. materiały biurowe do archiwizowania
dokumentów, opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe
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UWAGA! Limity dotyczące kosztów obsługi zadania publicznego

Dla młodych organizacji pozarządowych oraz 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.
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UWAGA!
W przypadku umów zlecenia należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku przy
zawieraniu umów obowiązuje stawka godzinowa minimum 13 zł brutto
(plus składki pracodawcy, jeżeli występują).
Ponadto, przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:
• odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
• potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
• wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.
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Niezaplanowane wydatki
Przy konstruowaniu 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. W momencie składania oferty
nie ma potrzeby opisywania na co konkretnie zostaną przeznaczone
wydatki z tej pozycji. Podczas realizacji projektu należy pamiętać, że wyżej
wymienione środki mają zostać przeznaczone na działania służące realizacji
celów projektu. Opis wydatku będzie wymagany na etapie sprawozdania
z realizacji projektu.
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Nie przewiduje się wnoszenia wkładu własnego finansowego przez Wnioskodawców.
Wnioskodawcy zobowiązani są do niepobierania świadczeń pieniężnych od
odbiorców realizowanych przez nich projektów.
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w wysokości min. 15%
wnioskowanej dotacji.
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.
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Wkładem własnym niefinansowym może być świadczenie wolontariatu lub praca
społeczna członków organizacji.
Stawki obowiązujące w Programie FIO-Małopolska Lokalnie w roku 2017 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.
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.
Przykładowe wyliczenie środków własnych:
Jeśli organizacja lub grupa nieformalna 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.

Konkurs – edycja 2017
Jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane z
mikrodotacji?
Wydatki w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie 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)
Młode organizacje pozarządowe korzystające z mikrodotacji oraz grupy nieformalne
korzystające z dofinansowania lokalnych przedsięwzięć zobowiązane są do
stosowania wskazanych w REGUAMINIE KONKURSU zasad dotyczących
kwalifikowalności kosztów.

Plebiscyt na najlepszą inicjatywę
W przypadku wniosków składanych na działania społeczne rekomenduje się
przygotowanie prezentacji lub filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.
W przypadku wniosków składanych na rozwój organizacji 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.
Udział w plebiscycie jest dobrowolny i zależy od indywidualnej decyzji
organizacji lub grupy nieformalnej realizującej projekt.
.
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Jak ubiegać się o mikrodotacje lub dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

Każda organizacja lub grupa uprawniona do udziału w konkursie jest
zobligowana do złożenia wniosku, w którym przedstawi pomysł na
projekt
Wnioski należy składać poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie

www.malopolskalokalnie.pl

od dnia 3 kwietnia do 4 maja 2017, do godz. 16:00
WAŻNE: do Operatora należy przesłać wyłącznie "Potwierdzenie złożenia
wniosku" oraz ewentualne załączniki, nie należy przesyłać wersji papierowej
całego wniosku.
Potwierdzenie należy przesłać w dniu złożenia wniosku w Generatorze
Wniosków lub w pierwszym dniu roboczym po złożeniu wniosku w
Generatorze Wniosków (liczy się data stempla pocztowego).
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Ocena formalna wniosków:
KRYTERIA FORMALNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU
FIO - MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2015
L.p.

KRYTERIUM

PRAWO DO
ODWOŁAŃ I EW.
UZUPEŁNIEŃ

NA JAKIM ETAPIE
DOKONYWANA JEST
WERYFIKACJA?

1

Projekt został złożony w terminie, tj. do 04.05.2017 do godz. 16.00;

NIE

OCENA FORMALNA

2

"Potwierdzenie złożenia wniosku" w wersji papierowej wysłane w terminie
wskazanym w regulaminie (liczy się data stempla pocztowego).

NIE

OCENA FORMALNA

3

Sumy kontrolne na wniosku w wersji elektronicznej oraz na "Potwierdzeniu złożenia
wniosku" są tożsame

NIE

OCENA FORMALNA

4

Projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji/Patrona

NIE

OCENA FORMALNA

5

Wniosek został złożony do właściwego Operatora pod względem rejonu działania
Wnioskodawcy

TAK

OCENA FORMALNA

6

Wniosek został złożony na właściwy konkurs pod względem rodzaju Wnioskodawcy

TAK

OCENA FORMALNA
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Ocena formalna wniosków:
7

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

NIE

OCENA FORMALNA

8

Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terenie województwa małopolskiego

NIE

OCENA FORMALNA

9

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

TAK

OCENA FORMALNA

10

Realizacja projektu jest przewidziana na okres min. 30 dni w terminie między
01.07.2017 a 30.11.2017

NIE

OCENA MERYTORYCZNA

11

Czy projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego?

NIE

OCENA MERYTORYCZNA

12

Wnioskowana kwota dotacji / dofinansowania to maksymalnie 5 000 zł

NIE

OCENA MERYTORYCZNA

13

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?

NIE

OCENA MERYTORYCZNA
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Ocena formalna wniosków:
14

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

NIE

OCENA MERYTORYCZNA

15

Czy realizatorzy projektów pobierają świadczenia pieniężne od odbiorców
realizowanych projektów?

TAK

PODPISANIE UMOWY

16

„Potwierdzenie złożenia wniosku" zostało podpisane przez uprawnione osoby

TAK

PODPISANIE UMOWY

17

Wnioskodawca dostarczył dokument, wystawiony przez osobę dysponującą lokalem
lub terenem, dotyczący zgody na wykonanie zaplanowanych w projekcie inwestycji jeśli dotyczy.

TAK

PODPISANIE UMOWY

18

Zgodność wniosku z Regulaminem konkursu grantowego na mikrodotacje dla
młodych organizacji pozarządowych lub konkursu grantowego na dofinansowanie
lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne

NIE

PODPISANIE UMOWY
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Ocena merytoryczna:
KRYTERIA MERYTORYCZNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU NA MIKRODOTACJĘ ORAZ KONKURSU NA
DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ LOKALNYCH
FIO - MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2017
1. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu i charakterystyka odbiorców (0-10 pkt)
Kryteria dla projektów ze sfery pożytku publicznego:

Kryteria dla projektów dot. rozwoju organizacji:

Kryterium

skala ocen

Kryterium

skala ocen

a) Czy wskazano problemy na które ma odpowiadać projekt? W jakim
stopniu problemy zostały zidentyfikowane? Czy podano ich przyczyny oraz
konsekwencje jakie powodują?

(0-5)

a)

Czy wskazano problemy na które ma odpowiadać
projekt? W jakim stopniu problemy zostały
zidentyfikowane? Czy podano ich przyczyny oraz
konsekwencje jakie powodują?

(0-5)

b) Czy wskazano kogo dotyczą problemy/potrzeby? Czy scharakteryzowano
grupę/y odbiorców?

(0-3)

a)

Czy wskazano, kto pośrednio i bezpośrednio
skorzysta na rozwoju organizacji?

(0-3)

c) Czy wskazano źródła wiedzy o istniejących problemach/potrzebach?

(0-2)

Czy wskazano źródła wiedzy
a)
o problemach/potrzebach?

(0-2)

2. Realność i adekwatność celów projektu względem wskazanych w uzasadnieniu problemów i potrzeb (0-8 pkt)
a)

W jakim stopniu wskazane cele wynikają z opisanych
problemów/potrzeb?

b) Czy cele są realne do osiągnięcia w trakcie trwania projektu?

(0-4)

a) W jakim stopniu wskazane cele wynikają z opisanych
problemów/potrzeb?

(0-4)

(0-2)

b) Czy cele są realne do osiągnięcia w trakcie trwania
projektu?

(0-2)
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Ocena merytoryczna:

3. Realność i adekwatność planowanych działań oraz atrakcyjność promocji projektu i upowszechniania rezultatów
(0-19 pkt)
a) W jakim stopniu planowane działania są szczegółowo opisane (do kogo są
kierowane, na czym polegają, czy oszacowano liczbowo skalę działań)? Czy
opisano poszczególne etapy realizacji projektu? Czy opisano sposób rekrutacji
uczestników projektu?

(0-6)

a) W jakim stopniu planowane działania są szczegółowo
opisane (do kogo są kierowane, na czym polegają, czy
oszacowano liczbowo skalę działań)? Czy opisano
poszczególne etapy realizacji projektu?

(0-6)

b) W jakim stopniu planowane działania odpowiadają na problemy/potrzeby
przedstawione w uzasadnieniu?

(0-2)

b) W jakim stopniu planowane działania odpowiadają na
problemy/potrzeby przedstawione w uzasadnieniu?

(0-2)

c) W jakim stopniu planowane działania przyczyniają się do osiągnięcia celów
i rezultatów?

(0-2)

c) W jakim stopniu planowane działania przyczyniają się
do osiągnięcia celów i rezultatów?

(0-2)

d) Czy działania możliwe są do zrealizowania przy zasobach, którymi
dysponuje wnioskodawca oraz doświadczeniu osób realizujących projekt?

(0-2)

d) Czy działania możliwe są do zrealizowania przy
zasobach, którymi dysponuje wnioskodawca oraz
doświadczeniu osób realizujących projekt?

(0-2)

e) W jakim stopniu opis działań jest spójny z przedstawionym
harmonogramem przedsięwzięcia?

(0-2)

e) W jakim stopniu opis działań jest spójny z
przedstawionym harmonogramem przedsięwzięcia?

(0-2)

f) Czy działania promocyjne zostały dostosowane do charakteru
przedsięwzięcia? Czy pozwolą na skuteczne dotarcie z informacją do grup
docelowych? Czy projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych kanałów w
promocji działań i rezultatów?

(0-4)

f) Czy zaplanowane w projekcie działania stanowią szersze
ujęcie zagadnienia rozwoju organizacji? Czy nie
sprowadzają się wyłącznie do zakupu sprzętu i ew.
szkolenia z jego obsługi? Przykładowo, czy projekt zakłada
działania wzmacniające kompetencje członków organizacji,
czy też zaplanowanie rozwoju NGO?

(0-4)

g) Czy przewidziano działania związane z przygotowaniem prezentacji do
plebiscytu?

(0-1)

g) Czy przewidziano działania związane z przygotowaniem
prezentacji do plebiscytu?

(0-1)

Konkurs – edycja 2017
Ocena merytoryczna:
4. Użyteczność i trwałość rezultatów projektu dla odbiorców projektu? (0-11 pkt)
a) Czy wskazano jakościowe i ilościowe rezultaty projektu?

(0-3)

a) Czy wskazano jakościowe i ilościowe rezultaty projektu?

(0-3)

b) W jaki sposób zaplanowane działania wpłyną na społeczność lokalną
i/lub osoby uczestniczące w projekcie?

(0-3)

b) Czy wskazano w jaki sposób przyczynią się do
wzmocnienia i rozwoju organizacji?

(0-4)

c) Czy rezultaty są adekwatne do określonych w projekcie celów i do
zaplanowanych działań?

(0-3)

c) Czy rezultaty są adekwatne do określonych w projekcie
celów i do zaplanowanych działań?

(0-3)

d) Czy prawdopodobne jest, że po zakończeniu realizacji projektu jego
rezultaty będą trwałe?

(0-1)

d) Czy prawdopodobne jest, że po zakończeniu realizacji
projektu jego rezultaty będą trwałe?

(0-1)

e) Czy prawdopodobne jest, że po zakończeniu finansowania projektu
działania w nim podjęte będą kontynuowane?

(0-1)
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Ocena merytoryczna:

5. Stopień zaangażowania członków społeczności lokalnej / członków organizacji w realizację projektu (0-6 pkt)
a) Czy wskazano w jakim zakresie ograniczono wydatki ponoszone w ramach
projektu korzystając z zasobów społeczności lokalnej (np. współpracy z lokalną
instytucją szkołą, organizacją pozarządową itp.)?

(0-3)

b) W jakim stopniu i w jaki sposób projekt angażuje członków społeczności
lokalnej (partnerów, wolontariuszy)? Czy wskazano jakie zadania zaplanowane
w ramach projektu będą wykonywane przez członków społeczności lokalnej
(partnerów, wolontariuszy)?

(0-3)

a) W jakim stopniu i w jaki sposób projekt angażuje
członków organizacji, wolontariuszy, współpracowników,
odbiorców działań organizacji? Czy wskazano jakie
zadania zaplanowane w ramach projektu będą przez nich
wykonywane?

(0-6)

6. Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do proponowanych działań, w tym zachowanie obowiązujących limitów kwotowych (010 pkt)
a) Czy budżet został prawidłowo skonstruowany (m.in. koszty zostały
prawidłowo przyporządkowane do odpowiednich kategorii budżetowych,
zastosowano właściwe jednostki miary, zaplanowane wydatki są
kwalifikowane)

(0-3)

a) Czy budżet został prawidłowo skonstruowany (m.in.
koszty zostały prawidłowo przyporządkowane do
odpowiednich kategorii budżetowych, zastosowano
właściwe jednostki miary, zaplanowane wydatki są
kwalifikowane

(0-3)

b) Czy wydatki są racjonalne tzn. niezbędne i wystarczające do zrealizowania
zaplanowanych w projekcie działań i rezultatów?

(0-2)

b) Czy wydatki są racjonalne tzn. niezbędne i
wystarczające do zrealizowania zaplanowanych w
projekcie działań i rezultatów?

(0-2)

c) W jakim stopniu wydatki są spójne z zaplanowanymi w ramach projektu
działaniami?

(0-3)

c) W jakim stopniu wydatki są spójne z zaplanowanymi w
ramach projektu działaniami?

(0-3)

d) Czy przedstawiono kalkulację wkładu własnego?

(0-2)

d) Czy przedstawiono kalkulację wkładu własnego?

(0-2)

łącznie ilość pkt:

64

łącznie ilość pkt:

64
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Dodatkowe kryteria strategiczne:
DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE W KONKURSIE NA MIKRODOTACJE (0-4 pkt)

Projekt będzie realizowany przez organizację, która nie otrzymała dotacji w ramach programu „FIO-Małopolska Lokalnie” w latach 20142016.

2 pkt

Projekt będzie realizowany przez organizację mającą siedzibę na terenie gminy o najniższym subregionalnym współczynniku realizacji
projektów FIO-Małopolska Lokalnie, edycje 2014-2016.

2 pkt

DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (0-2 pkt)

Projekt będzie realizowany przez organizację/grupę mającą siedzibę na terenie gminy o najniższym subregionalnym współczynniku
realizacji projektów FIO-Małopolska Lokalnie, edycje 2014-2016.

2 pkt
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Dodatkowe kryteria strategiczne

W roku 2017 przydzielono dodatkowe punkty strategiczne podmiotom z terenu
następujących gmin o najniższym subregionalnym współczynniku realizacji projektów
FIO-Małopolska Lokalnie, edycje 2014-2016:
- powiat bocheński: gmina Żegocina
- powiat brzeski: gmina Szczurowa
- powiat gorlicki: gmina Lipinki
- powiat limanowski: gmina Tymbark
- powiat miechowski: gmina Charsznica, gmina Książ Wielki, gmina Racławice
- powiat nowosądecki: gmina Łącko, gmina Łososina Dolna, gmina Nawojowa
- powiat nowotarski: gmina Spytkowice
- powiat proszowicki: gmina Radziemice
- powiat tarnowski: gmina Szerzyny, gmina Wojnicz
- powiat wielicki: gmina Biskupice, gmina Gdów, gmina Kłaj, gmina Niepołomice

Więcej informacji na stronie:
www.malopolskalokalnie.pl
lub u operatora:
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
32-412 Wiśniowa, Wiśniowa 320
Agnieszka Dudek
doradca ds. animacji
a.dudek@arts-fun.pl
Tel. 605 665 045

Anna Mentel
doradca ds. konkursu
a.mentel@arts-fun.pl
Tel. 603 372 284
Alina Słowik
koordynatorka projektu
a.slowik@arts-fun.pl
Tel. 693 341 225

Dziękuję za uwagę
i zapraszam do kontaktu!

