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START
Ogłoszenie konkursu

NABÓR WNIOSKÓW
1   Chcesz wziąć udział w konkursie. Masz kilka pytań, ale nie możesz się 

dodzwonić do biura. Czekasz kolejkę.
2   Idziesz na zorganizowane przez Operatora spotkanie informacyjne. 

Zdobywasz wiele przydatnych informacji oraz uzyskujesz odpowiedzi  
na swoje pytania. Już wiesz, jak wypełnić wniosek!

3   Okazało się, że twoja gmina jest na liście białych plam  
– twoje szanse na dotację rosną. Masz dodatkowy rzut kostką. 

4   Udaje ci się znaleźć organizację wspierającą dla twojej grupy 
nieformalnej. Nawiązujesz współpracę z miejscową OSP. 

5  Składasz wiosek! 

Wyniki I etapu
6   Ogłoszono wyniki I etapu konkursu. Zabrakło ci kilku punktów, żeby 

dostać się na komisje. Wracasz na START. Spróbuj za rok!

Komisje
7   Spóźniasz się na komisję w Ostrołęce. Za zgodą Operatora możesz 

zaprezentować swój projekt, ale na samym końcu. Czekasz kolejkę. 
8   W ostatniej chwili okazuje się, że członkowie twojej grupy nie mogą 

przyjechać z tobą na komisję. Prezentujesz pomysł samodzielnie  
– opowiedz pozostałym graczom o projekcie, który realizowałeś 
w ramach konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. 

9   Zapomniałeś wysłać maila z prezentacją na komisję.  
Cofasz się o jedno pole. 

10   Kończysz prezentować swój projekt na komisji. Rozmawiasz 
 z innymi uczestnikami przy kawie. Jesteś dobrej myśli.

Wyniki II etapu
11  Ogłoszono wyniki konkursu. Twój projekt dostał dofinansowanie!

Realizacja projektów
12  Dotacja już wpłynęła na twoje konto!
13   Realizujesz projekt w ścieżce „rozwój młodych organizacji”. Komputer 

i drukarka, które chcesz kupić są akurat w promocji. Wpadasz na 
pomysł, żeby za pozostałe pieniądze kupić farbę do odmalowania biura 
organizacji. Piszesz do Operatora maila z prośbą o utworzenie nowej 
pozycji w budżecie. Dostajesz zgodę! Idziesz jedno pole do przodu.

14   Jesteś w Piastowie. Znalazłeś małego, chorego kota. Całe szczęście,  
że działa tutaj Stowarzyszenie „Bezpieczny Kot”! Członkowie tej 
organizacji dzięki dotacji FIO – Mazowsze Lokalnie zakupili inkubatory, 
by ratować te zwierzaki. Oddajesz go pod ich opiekę. 

15   Jesteś w Warszawie na festiwalu historycznym. Bardzo podoba ci się 
stoisko łucznicze. Przygotowało je Stowarzyszenie „My Słowianie”,  
które zajmuje się organizacją rekonstrukcji historycznych.  
Sprzęt łuczniczy został zakupiony w ramach projektu  
FIO – Mazowsze Lokalnie. Ten projekt to strzał w dziesiątkę!

16   Wchodzisz na stronę  FIO – Mazowsze 
Lokalnie i oglądasz zdjęcia z projektu Klubu 
Sportowego „Aerial Klub”. W ramach projektu ta 
organizacja kupiła sprzęt do akrobatyki powietrznej. 
Bardzo podoba ci się ten sport i zastanawiasz się,  
czy nie spróbować w nim swoich sił!

17   Okazało się, że drewno na altanę, które planujesz kupić,  
jest droższe, niż zakładałeś. Musisz dokonać przesunięć  
w budżecie. Wysyłasz maila z prośbą o zmiany.  
Na odpowiedź od Operatora czekasz jedną kolejkę.

18   W ramach projektu tworzysz plac zabaw.  
Ten pomysł bardzo podoba się władzom gminy.  
Finansują zakup huśtawki! 

19   Projekt idzie ci świetnie! Napisała o nim lokalna gazeta!  
Poruszasz się dwa pola do przodu.

20   Realizujesz projekt jako grupa nieformalna samodzielna. 
Przesłałeś do biura faktury, ale zapomniałeś dołączyć 
rozliczenia zaliczki! Cofasz się o dwa pola.

21   W ramach projektu organizujesz dla mieszkańców twojej 
miejscowości ognisko na zakończenie lata. Wszyscy 
uczestnicy świetnie się bawią i mają nadzieję, że takie 
imprezy będą odbywać się częściej!

22   Zdjęcia z realizacji twojego projektu pojawiły się na fanpage’ 
u FIO – Mazowsze Lokalnie. Dostałeś mnóstwo polubień.  
Teraz już całe województwo wie, że twój projekt jest super!

Sprawozdania
23   Musisz wypełnić sprawozdanie z projektu, ale nie możesz znaleźć 

danych do logowania do generatora. Wysyłasz maila, w którym 
informujesz o swoim problemie. Na odpowiedź czekasz jedną kolejkę.

24   Uzupełniasz sprawozdanie z projektu i składasz je w terminie.  
Idziesz jedno pole do przodu.

25   Operator zaprosił cię  do opowiedzenia o swoim projekcie  
na konferencji podsumowującej! 

DETONATOR
Konferencja jest bardzo interesująca! Poznajesz nowych ludzi 
i dowiadujesz się ciekawych rzeczy! Masz już w głowie pomysł  
na kolejny projekt!

3381/GN_NGO/2019 W siatkówkę gramy opinię o Zawodziu zmieniamy – Przasnysz  3435/
GN/2019 Stop marnowaniu jedzenia – Społeczna Lodówka – Żabia Wola  3441/GN_NGO/2019 
Świeć odblaskiem, bądź bezpieczny – Ogony  3452/GN/2019 Zielone Kino Plenerowe na wsi – 
Glinice Wielkie  3455/GN_NGO/2019 Zero Waste from Przasnysz – Przasnysz  3456/GN/2019 
Wymień się książką w Nowej Wsi Wschodniej – Nowa Wieś Wschodnia  3457/NGO/2019 Altana 
– integracja gwarantowana – Mieszki Leśniki  3566/GN_NGO/2019 Fantastyczne Śniadania 
Sąsiedzkie – Boernerowo – Bemowo  3600/NGO/2019 Jarzębinkowy kącik dziecięcy – Eugeniów 
 3613/GN/2019 Klub Rolnika z Bożej Woli! – Boża Wola  3619/GN_NGO/2019 Marchewka, 
ziemniaki, kultura czyli teatr na straganie – Mała Wieś  3631/GN_NGO/2019 Smacznie, Zdrowo i 
Bezpiecznie – Przystałowice Duże  3647/NGO/2019 Altana dla każdego – Sarnaki  3652/GN_

NGO/2019 Aktywnie i w zgodzie z naturą – Rabiany  3655/GN/2019 Dzień Dziecka na sportowo cały 
rok – Nowe Miasto  3656/GN/2019 Szwejki wspólnie mogą więcej – Szwejki  3673/GN_NGO/2019 

Sąsiedzi wspólnie tworzą miejsce spotkań na Osiedlu Ogrody w Łaskarzewie – Łaskarzew  3682/
GN_NGO/2019 Smolarnia_nasza wieś – Smolarnia  3701/GN_NGO/2019 Być jak Kolberg – Grodzisk 
 3732/GN/2019 Żywy plac zabaw – Cendrowice  3757/GN/2019 Wiadrowo przyjazne Pszczołom. 
– Wiadrowo  3777/NGO/2019 Aktywna Przystań – Bąkowiec  3801/NGO/2019 Letnie Potańcówki 
w zabytkowym parku w Miętnem – Miętne  3820/GN_NGO/2019 Wy_KRZESKA_j MOC – Krzesk-
Królowa Niwa  3824/GN/2019 Skwerek Śpiewograjek – Sienno  3844/NGO/2019 Integracja na 
sportowo – Klusek  3858/GN/2019 Baśniowy ryneczek – Ryczywół  3865/GN/2019 Jadalne ekrany 
antysmogowe – Warszawa  2898/GN_NGO/2018 Zielony ogród Pogroszyna – Pogroszyn  2911/
NGO/2018 Świetlica naukowa w Jabłonnie – Chotomów  2914/GN_NGO/2018 Domanicka oaza dla 
mieszkańców (DOM) – Domanice  2946/GN/2018 Dbając o rozwój dzieci dbamy o naszą przyszłość. 
– Kruszew  2955/NGO/2018 Rodzinna strefa integracji i rekreacji. – Turna  2969/GN_NGO/2018 
Smutna kartka z kalendarza – Seroczyn  2987/GN_NGO/2018 Sołtysówka – Zielona świetlica – 
Goszczyn  2988/GN_NGO/2018 Biesiadowanie w Altanie – Ogony  2991/GN_NGO/2018 Twarzą 
w Twarz – Przasnysz  3039/NGO/2018 My Historyczni – Mława  3043/GN_NGO/2018 Otwartego 
Batorego – Warszawa  3058/GN/2018 Rozbrykaniec – Osówka  3063/GN_NGO/2018 Mobilny 
Klub 60 +/- ? – Kuligów  3068/GN/2018 Kapsuła czasu – łączymy trzy pokolenia! – Stary Rzechów 
 3082/GN_NGO/2018 Modernizacja Boiska w Chmielewie – Chmielew  3097/GN_NGO/2018 

My dla Grodziska – Grodzisk  3104/GN_NGO/2018 Żółwiowa Plaża – Przystanek Zwolenka – Chotcza 
– Kijanka  3121/GN_NGO/2018 Przez te nasu wieś – Rudki  Kosowiacy razem, zdrowo i na sportowo 
– Kosów Lacki  3172/GN/2018 Pod altaną – Szydłówka  3198/GN/2018 Zakątek uśmiechu – Klimy 
 3267/GN/2018 Szkoła Jazdy Pumptrack Skierdy – Skierdy  3276/GN/2018 Klubik Aktywności 
Wszelakiej – Mińsk Mazowiecki  3282/GN/2018 Międzypokoleniowy projekt sąsiedzki – Zielony Ursynów 
wczoraj i dziś – Warszawa  3283/GN/2018 Wielka zmiana – Nogawki  3288/GN_NGO/2018 Zielone 
Centrum Spotkań – Kownaciska  3293/NGO/2018 Noc Świątyń w Warszawie – Warszawa  3312/
RO/2019 Wzmocnienie potencjału wiejskiej organizacji pozarządowej – Leoncin  3355/RO/2019 Rodzinnie 
w kajaku – Sochaczew  3379/RO/2019 Zdrowo bo na sportowo! – Jednorożec  3413/RO/2019 Orzanka 
– pierwsze kroki Ujrzanów  3428/RO/2019 Czas na wspólne spotkania i działania Tymianki – Bucie  

3431/RO/2019 Rusz się babo i wyjdź z domu – Radzanów  3468/RO/2019 Integracyjna metamorfoza – 
Rogolin  3486/RO/2019 Profesjonalizacja abstynentów – Myszyniec Stary  3490/RO/2019 

Zakup wyposażenia stanowiska łuczniczego na potrzeby pokazów i warsztatów łuczniczych 
Sochaczew  3495/RO/2019 Pionkowski habitat senioralny – Pionki  3496/

RO/2019 Dodać skrzydeł Stowarzyszeniu Bocian KRiS Brańszczyk  Autyzm pod 
chmurką – Sochaczew  3532/RO/2019 Ja jestem? – Siedlce  3557/RO/2019 

Mamy lokal – i co dalej? – Goszczyn  3558/RO/2019 Doposażenie zaplecza 
SHDK Legion – Warszawa  3561/RO/2019 Ziemia i Ogień – Płock  3563/
RO/2019 Zalewajki Kożuchowskie naszych mam i teściowych. – Kożuchów 
 3610/RO/2019 Republika Bończa – Bończa  3621/RO/2019 Letnie 
kino – kulturalni drzewiczanie – Nowy Drzewicz  3638/RO/2019 Zakup 
sprzętu sportowego do akrobatyki powietrznej – Zakręt  3721/RO/2019 
Komputer mamy – na świat spoglądamy. Zakup sprzętu biurowego jako 
etap rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich Kolorowe Babeczki – Poręba 
 3723/RO/2019 zaDziałajmy – Sarnaki  3747/RO/2019 Otwarte 
Archiwum Rozkwitu – zakup sprzętu fotograficznego – Warszawa  3760/

RO/2019 Papiery czerpane, deski ozdabiane, słowa pięknie malowane – 
Kozienice  3782/RO/2019 Dajmy Im Szansę – Piastów  3785/RO/2019 

Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci 
 młodzieży i osób starszych – Kotuń  3842/RO/2019 Stawiamy na siebie 

– Stromiec  2919/RO/2018 Instytut Spraw Głuchych – aktywna organizacja, 
świadomi g/Głusi – Warszawa  2927/RO/2018 Grunt to dobry DEBIUT – Grodzisk 

Mazowiecki  2961/RO/2018 Tutaj Rośniemy, Żyjemy, Działamy! – Książenice  2967/
RO/2018 Właśnie Się Rozkręcamy I Wspólnie Działamy – Czarnia  3001/RO/2018 Z historią 

w tle – droga Ostrołęka Myszyniec – Ostrołęka  3023/RO/2018 Milanowianki na 100-lecie Praw 
Wyborczych Kobiet w Polsce – Milanówek  3024/RO/2018 Jak feniks z popiołu .... – Goździków  3029/RO/2018 Podniesienie 
kwalifikacji terapeutów Fundacji – Warszawa  3033/RO/2018 Stoisko promocyjne do zbiórek publicznych dla podopiecznych 
Fundacji #DrużynaBłażeja – Józefów  3044/RO/2018 Z(mianownik) – zmieniamy perspektywę dla dobra wspólnego – Nowa 
Wieś  3050/RO/2018 Aktywne kobiety podbijają świat – Krzesk-Królowa Niwa  3086/RO/2018 Bo jak nie my to kto? – Kamion 
 3143/RO/2018 Wielopokoleniowy kącik spotkań – Zalesie  3167/RO/2018 Tworzymy centrum aktywności kulturalnej – 
Żyrardów  3175/RO/2018 Mazowieckie Krwiodawstwo – dowiedz się więcej! – Warszawa  3180/RO/2018 Multimedia w 
ożywianiu kultury kurpiowskiej. – Ostrołęka  3186/RO/2018 Rodzinnie w kajaku – Sochaczew  3204/RO/2018 Odnowa 
Tradycji – Muzyka Ludowa – Orońsko  3226/RO/2018 Z nami warto się rozwijać – Piaseczno  3261/RO/2018 Szansa na 
dom – Ciechanów  3281/RO/2018 Aktywny senior – Zbuczyn  3285/RO/2018 Mega rozwój – Mocna pomoc – Radom  
3294/RO/2018 Sport rozwija umysł i ciało. – Bartoszówka  3319/GS_NGO/2019 Bardziej sprawni niepełnosprawni – Maków 
Mazowiecki  3573/GS_NGO/2019 Serce kultury – Radom  3671/GS_NGO/2019 Czyste Style – Czysty przekaz – Bogucin 
 3726/GS_NGO/2019 Z nami warto chcieć – Piaseczno  3011/GS/2018 Piosenka jest dobra na wszystko... – Goworowo 
 3035/GS_NGO/2018 Szyjemy marzenia – Puszcza Mariańska  3118/GS_NGO/2018 Bądźmy zdrowi i sprawni – Maków 
Mazowiecki  3123/GS_NGO/2018 Pierwszy wiejski rajd konny niepełnosprawnych – Cross Country Riding – Nowy Kozłów 
Drugi – Nowy Kozłów Drugi B  3179/GS_NGO/2018 Kurs redukcji stresu w oparciu o uważność dla rodziców dzieci z Zespołem 
Aspergera – Józefosław

PROJEKTY 2018-2019

Detonator

ETAPY PROGRAMU:
Start  Nabór wniosków  Wyniki I etapu  
 Komisje  Wyniki II etapu  Realizacja 
projektów  Sprawozdania  Detonator

GRA PlAnSzOwA  
MAzOwSzE lOKAlniE 
poprowadzi Was poprzez kolejne etapy 
realizacji projektu. Tym, którzy mają to za sobą, 
przypomni przygodę, którą przeżyli. Natomiast  
osobom, które nie realizowały projektu, pokaże  
z przymrużeniem oka, z czym to się wiąże…
�Gra jest przeznaczona dla 2 do 4 osób. Przed  

rozpoczęciem należy przygotować pionki i kostkę. 
��Gracze przesuwają swój pionek o taką liczbę pól,  

jaką wyrzucą kostką. Następnie czytają instrukcję z numeru pola, 
na którym stanął ich pionek. Instrukcja może zawierać dodatkowe 
polecenie, na przykład: czekasz kolejkę, poruszasz się o jedno pole do 
przodu, wracasz na start. Jeżeli w wyniku wykonania polecenia pionek 
znajdzie się na nowym polu, należy wykonać kolejną instrukcję. 

�Po wykonaniu instrukcji, kolejny gracz rzuca kostką.  
Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do mety. 

      Miłej zabawy!
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