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WSPARCIE DLA LOKALNYCH SPOlECZNOsCI

W ciągu sześciu lat w konkursach 
złożono ponad 3,5 tys. wniosków.
Na realizację blisko 770 projektów  

przekazaliśmy ponad 3,2 mln zł.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze  
Lokalnie to projekt skierowany do młodych organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomoco-
wych z terenu województwa mazowieckiego. Jego celem 
jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza 
w życie publiczne. Żeby osiągnąć ten cel, organizujemy 
konkursy, w których wnioskodawcy mogą zdobyć mikro-

dotacje w  wysokości do 5000 zł na realizacje własnych 
przedsięwzięć. Jednak oprócz dotacji oferujemy także 
wsparcie w  postaci różnorodnych działań edukacyjno- 
animacyjnych.

Z każdym rokiem staramy się ulepszać projekt, aby był 
przyjazny dla uczestników, dopasowany do aktualnych 
potrzeb oraz żeby wspierał najlepsze działania.

Mazowsze Lokalnie to program, na który składają się różne działania i projekty.  
W latach 2018-2019 roku projekt „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” 
realizowany był przez trzy organizacje pozarządowe działające w partnerstwie:  
Stowarzyszenie Stowarzyszenie Europa i My, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
BORIS we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy. Działania zostały dofinansowane  
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto w 2019 roku Stowarzyszenie  
uzyskało wsparcie z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze Lokalnie pod wieloma względami jest wyjątkowym przedsięwzięciem.  
Daje impuls do rozwoju, integracji i wspólnego działania. Pierwsza edycja projektu odbyła 
się w 2014 roku. Od tego czasu do wspólnego działania zaangażowaliśmy już blisko 
ćwierć miliona mieszkańców województwa mazowieckiego!

Daniel Prędkopowicz
Stowarzyszenie Europa i My
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MAZOWSZE LOKALNIE

TO NOWATORSKIE I ELASTYCZNE WSPARCIE

Współpracujemy z siecią 
Ambasadorów projektu, którzy 

promują konkurs w swoich 
środowiskach lokalnych, 

organizują spotkania informacyjne 
i wspierają beneficjentów  

podczas realizacji  
działań.  

Oceniamy nie tylko papierowy 
wniosek. Po przejściu pierwszego 

etapu oceny uczestnicy są 
zapraszani na lokalne komisje 

oceniające, na których osobiście 
opowiadają o swoich pomysłach. 

Dwuetapowa ocena ułatwia wybór 
najlepszych projektów. 

Dzięki temu projekty  
FIO – Mazowsze Lokalnie  
są realizowane na całym 

Mazowszu.

Dzięki temu konkurs jest  bardziej 
dostępny. Nawet niedoświadczone 

grupy i organizacje mogą 
z sukcesem aplikować o środki.  
Do tego wniosek napisany jest 

prostym językiem i nie ma  
żadnych załączników. 

INFORMACJA 
BLISKO ODBIORCY

DWUETAPOWA 
OCENA

WSPIERANIE

AKTYWNYCH GMINACH

PROJEKTÓW
W NAJMNIEJ

PROSTY I KRÓTKI 
WNIOSEK

Ze względu na różnorodność 
projektów wyodrębniliśmy trzy 

ścieżki konkursowe. Każda 
ścieżka ma oddzielny wniosek, 

dzięki czemu kryteria oceny 
są dopasowane do specyfiki 

projektów.

TRZY ŚCIEŻKI

W ramach projektu – oprócz wsparcia finansowego – zaplanowano wsparcie 
w formie działań edukacyjnych. Konsultacje, seminaria i webinaria okazały 
się znakomitymi narzędziami, które wzmocniły kompetencje zarówno osób 
działających w organizacjach pozarządowych, jaki i liderów i liderek grup 
nieformalnych.

Katarzyna Sekutowicz
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
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„W latach 2018–2019 postanowiliśmy dołożyć szczególnych starań, żeby wesprzeć 
projekty na terenach, gdzie odnotowano mniejszą aktywność społeczną. W jaki 
sposób? Przede wszystkim przeznaczyliśmy około 25% środków na dofinansowanie 
projektów z gmin nieobjętych działaniami FIO–ML w poprzednich latach. Jednak 
najważniejsze było zachęcenie mieszkańców tych gmin do złożenia wniosków”.

Edyta Jaczewska
Fundacja Fundusz Współpracy

Podczas organizacji konkursów w latach 2014–2017 za-
uważyliśmy, że w niektórych gminach zrealizowano kilka 
lub nawet kilkanaście projektów, a w innych ani jednego. 
Wiele organizacji i grup, które otrzymało dofinansowanie, 

składało wnioski także w kolejnych edycjach. Cieszyło nas 
to, ponieważ dowodziło, że formuła konkursu jest przyjazna 
dla realizatorów. Zależało nam jednak na tym, by zachęcić 
do działania także mieszkańców mniej aktywnych gmin. 

W wybranych gminach organizowaliśmy 
tzw. inspiratoria – spotkania, na których 
prezentowaliśmy dobre praktyki z projektów z poprzednich 
edycji. Prowadziliśmy także konsultacje, aby wesprzeć 
grupy i organizacje, które postanowiły wziąć udział  
w konkursie. Podczas konsultacji pomagaliśmy  
dopracować pomysł i przygotować wniosek. 

W wyniku tych działań w czasie dwóch  
edycji konkursu projekty FIO-ML dotarły  
do 29 nowych gmin! 
W 2020 roku będziemy się starali zachęcać do działania  
szczególnie mieszkańców pozostałych 98 gmin. 
Jednak do udziału w konkursie zapraszamy  
wszystkich – każdy ma szansę dostać dotację.

inspiratoria
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MIKRODOTACJE DLA AKTYWNYCH
W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie od 2014 
roku wspieramy działania, które zwiększają zaangażowa-
nie mieszkańców w życie publiczne. Od 2016 roku konkurs 
podzielony jest na trzy ścieżki konkursowe w celu dopa-

sowania kryteriów oceny do zróżnicowanego charakteru 
projektów. W 2020 roku także będzie można ubiegać się 
o dofinansowanie w tych trzech ścieżkach:

Inicjatywy oddolne
Projekty w tej kategorii mogą składać grupy nieformalne lub 
młode organizacje pozarządowe, które podejmują wspólny 
wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Realizo-
wane działania dotyczą konkretnych potrzeb lub problemów, 
i mają jasno określony cel. Jednak ich najważniejszą cechą 
jest angażowanie w projekt mieszkańców i zasobów lokal-
nych, dzięki czemu mają one potencjał do zapoczątkowania 
trwałej zmiany w społeczności.

Rozwój młodych organizacji  
pozarządowych
Projekty, których celem jest wsparcie stowarzyszeń, fundacji, 
klubów itp., które mają nie więcej niż 30 miesięcy i potrzebu-
ją narzędzi pozwalających im się rozwijać. W ramach dotacji 
mogą kupić rzeczy, takie jak: sprzęt biurowy, sprzęt związany 
z merytorycznym obszarem działań organizacji, oprogramo-
wanie komputerowe. Organizacje mogą także przeznaczyć 
środki na remont siedziby, stworzenie strony internetowej 
czy szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników lub wo-
lontariuszy. 

Tytuł projektu:  Marchewka, ziemniaki, kultura,  
czyli teatr na straganie

Realizator: Klub Historyczno-Rowerowy „Hi-Ro”
Dotacja: 4600.00 PLN
Czas realizacji: 01.05.2019 – 31.10.2019
Miejsce realizacji: Mała Wieś

Tytuł projektu:  Zakup sprzętu sportowego  
do akrobatyki powietrznej

Realizator: Klub Sportowy „Aerial Klub”
Dotacja: 4100.00 PLN
Czas realizacji: 01.05.2019 – 31.10.2019
Miejsce realizacji: Zakręt 

Klub Historyczno-Rowerowy „Hi-Ro” w ramach projektu 
„Marchewka, ziemniaki, kultura, czyli teatr na straganie” 
przygotował cykl wydarzeń kulturalnych. Odbywały się one 
w nietypowych miejscach – w sklepach i na rynku. W tym 
sprzyjającym otoczeniu można było obejrzeć przedstawienia 
teatralne, wystawę fotografii, występ taneczny i prezentację 
opartą na motywach dziejów lokalnych. Pomysł na projekt 
narodził się dzięki grupie rodziców, którzy chcieli, żeby twór-
czość dzieci była prezentowana nie tylko przy okazji szkol-
nych występów. Z jednej strony projekt był okazją do po-
kazania występów dzieci szerszej publiczności, a z drugiej 
dał mieszkańcom Małej Wsi możliwość spotkania z kulturą 
w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Natomiast organiza-
torom przyniósł wiele satysfakcji. 

„Aerial Klub” to młoda organizacja, która zajmuje się gimna-
styką artystyczną na szarfie i kole. To niesamowicie widowi-
skowy sport, wymagający dużo siły i wytrwałości. W ramach 
projektu klub kupił sprzęt sportowy do  akrobatyki powie-
trznej (m.in. 10 kół i 4 szarfy). We wniosku o dofinansowanie 
członkowie klubu napisali, że mocne strony ich organizacji 
to przede wszystkim profesjonalni trenerzy oraz   utalento-
wane podopieczne. Aby klub mógł się rozwijać i odnosić 
sukcesy, brakowało tylko profesjonalnego sprzętu! Cieszy-
my się, że teraz dzięki dotacji FIO–ML zawodniczki mogą 
trenować bez przeszkód! 
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Wsparcie samopomocy
Celem tych projektów jest wspieranie grup samopomoco-
wych, które pomagają osobom zmagającym się z poważ-
nymi problemami natury zdrowotnej lub socjalnej. Działania 
grupy samopomocowej polegają na pokonywaniu proble-
mów w jej obrębie. Celem pracy takich grup jest zmiana 
osobistych warunków życia ich członków oraz zmniejszenie 
izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i  wewnę-
trznej (osobistej, duchowej). 

Tytuł projektu:  Pierwszy wiejski rajd konny  
niepełnosprawnych 

Realizator: Konie otwierają przed nami świat
Dotacja: 5000.00 PLN
Czas realizacji: 01.09.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji: Nowy Kozłów

Grupa samopomocowa oraz Fundacja „Dzielna Matka” 
w  ramach projektu FIO–ML zorganizowały rajd dla osób 
z  niepełnosprawnością. Podczas rajdu uczestnicy mogli 
aktywnie spędzić czas w otoczeniu: kucyków, alpak, krów 
oraz innych zwierząt. Grupa wkłada szczególny wysiłek 
w  naukę terapeutycznej jazdy konno. Organizatorzy z ra-
dością obserwują pozytywny wpływ zwierząt na podopiecz-
nych. Wydarzenie dostarczyło uczestnikom wielu dobrych 
emocji i pomogło oderwać się od codziennej rutyny związa-
nej z walką z chorobą. 

MIKRODOTACJE DLA AKTYWNYCH
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Spotkania, podczas których prezentowaliśmy 
dobre praktyki z projektów FIO–ML  
z ubiegłych lat. Blisko 260 osób rozmawiało 
o swoich pomysłach na działania, lokalnym 
potencjale i wyzwaniach. 

120  godzin  
konsultacji
Konsultacje indywidualne 
oraz grupowe były 
kontynuacją pracy 
rozpoczętej podczas 
inspiratoriów. 

Działania skierowane głównie do grup 
nieformalnych, których celem było za-
chęcenie mieszkańców do wspólnego 
działania na rzecz swojej społeczności. 
Współpracowaliśmy  
w ten sposób z 20 grupami!

Coachingi rozwojowe dla młodych 
NGO. Podczas spotkań wspieraliśmy 
organizacje w zakresie: promocji, 
współpracy z innymi podmiotami, 
prowadzenia dokumentacji  
i pozyskiwania funduszy.

Seminaria informacyjne pod  
tytułem „Formalno-prawne  
aspekty funkcjonowania 
organizacji pozarządowych”. 
Uczestniczyło 
w nich w sumie 168 osób  
– lokalnych liderów oraz 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych.

Wsparliśmy środowiska, które chciałyby wdrożyć lub 
rozwinąć instytucjonalne formy dialogu obywatelskie-
go i społecznego, m.in.: rady seniorów, sołeckie rady 
młodzieżowe, federacje organizacji pozarządowych.

W naszym programie mikrodotacje to nie wszystko. Posia-
damy bardzo bogatą ofertę animacyjno-edukacyjną, która 
pozwala młodym organizacjom i grupom nieformalnym się 
rozwijać. W 2019 roku dodatkowym wsparciem były dzia-

łania dofinansowane przez Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, które uzupełniły i rozszerzyły skalę prowadzo-
nych szkoleń, konsultacji i doradztwa.

DZIALANIA ANIMACYJNE I EDUKACYJNE

„Podczas konsultacji omawialiśmy m.in.: zasady realizacji projektów, sposoby 
przygotowywania sprawozdań, metody pozyskiwania dodatkowych środków, 
zawiązywanie partnerstw, kwestie promocyjne. Było to szczególnie cenne wsparcie dla 
wnioskodawców pochodzących z tzw. białych plam”

Hubert Pasiak
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

100  godzin superwizji  
srodowiskowych
,

22 inspiratoria
10 coachingow 
 rozwojowych

,

10  seminariow  
informacyjnych

,

100  godzin doradztwa i wsparcia 
dot. cial dialogu spolecznego//
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EFEKTY PROGRAMU

W latach 2018–2019 w realizacji projektów Mazowsze Lokalnie  
uczestniczyło 23 729 osób, a wśród nich 1637 wolontariuszy.
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Rezultaty dofinansowanych projektów w latach 2018–2019:
>>> Powstało 19 publikacji
>>> Stworzono 20 filmów
>>> Powstało 8 stron WWW 

>>>  Przeprowadzono 222 cykliczne zajęcia  
dla młodzieży/dorosłych

>>>  Powstało 30 miejsc spotkań  
(świetlica, kawiarenka itp.) 

>>>  Zrewitalizowano lub wyremontowano 21 miejsc 
w przestrzeni publicznej (podwórko, park, świetlica) 

>>>  Zorganizowano 67 zebrań mieszkańców  

w celu organizacji wspólnego przedsięwzięcia 

>>>  Zorganizowano 112 imprez dla mieszkańców  

(festyny, zabawy, dożynki, imprezy plenerowe)

>>> Zorganizowano 17 koncertów/spektakli
>>> Stworzono lub wyremontowano 9 placów zabaw  
>>>  Stworzono lub wyremontowano 9 boisk,  

torów kolarskich, skateparków itp.
>>> Powstały 3 kluby/koła zainteresowań.
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