
WEBINARIUM 



Dzień dobry! 



Mazowsze Lokalnie  
1.Czym jest „Mazowsze Lokalnie”? 

 
2.Kogo wspieramy? 

 
3.Procedura konkursu. 

 
4.Kto może wziąć udział? 

 
5.„Mazowsze Lokalnie 2020”. 

 
 

 



Mazowsze Lokalnie  



Cel projektu 

Zwiększenie zaangażowania obywateli i 
organizacji pozarządowych  

w życie publiczne.  
 

Pobudzanie lokalnych społeczności oraz 
stowarzyszeń i fundacji do działania! 



Kogo wspieramy? 



Mazowsze Lokalnie  
GRUPY 

NIEFORMALNE 
MŁODE NGO 

GRUPY 
SAMOPOMOCOWE 

Funkcjonujące nie 
dłużej niż 30 

miesięcy przed 
złożeniem wniosku, 
których budżet nie 

przekroczył  
25 tys. PLN 

W skład których 
wchodzić muszą co 
najmniej 3 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. 



3 ścieżki (366 tys. PLN) 



Inicjatywy oddolne 

Projekty prowadzone 
jako inicjatywy 
oddolne angażujące 
lokalną społeczność 
na rzecz dobra 
wspólnego. 



Rozwój organizacji 

Projekty nakierowane na 
rozwój własnej 
organizacji, zakup sprzętu, 
remont, realizację planu 
rozwoju. 



Wsparcie grup samopomocowych 

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 grup samopomocowych 

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.  



Jaki projekt chcecie zrealizować? 

Inicjatywa oddolna Rozwój organizacji 
Wsparcie grup 

samopomocowych 



PROCEDURA 
1. Przeczytaj regulamin i poradnik.  
2. Przygotuj projekt i budżet. 
3. Skorzystaj z pomocy. 
4. Złóż wniosek! 
5. Oczekuj na wyniki I etapu. 
6. Przygotuj prezentację. 
7. Przedstaw swój pomysł przed komisją. 
8. Podpisz umowę. 
9. Zrealizuj swój pomysł. 
10. Rozlicz działania. 
11. Złóż sprawozdanie. 

Który etap konkursu wydaje Wam się najtrudniejszy? Napiszcie w komentarzu! 



KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 





GRUPY NIEFORMALNE 
Grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż 

3 pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące 
realizować działania w sferze pożytku publicznego, 

a nieposiadające osobowości prawnej.  

OBYWATELSKIE GRUPY NIEFORMALNE 

SAMOPOMOCOWE GRUPY NIEFORMALNE 



GRUPY NIEFORMALNE 

Mają charakter nieformalny i dobrowolny.  

Nie ma wymogu, aby osoby je tworzące podpisywały między sobą 
jakiekolwiek porozumienia, umowy czy też zobowiązania. 

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. 



SAMOPOMOCOWE GRUPY NIEFORMALNE 

Grupy składające się z nie mniej niż 3 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.  

Cele grupy samopomocowej skierowane są 
głównie na jej członków/członkinie, a nie na 
osoby z zewnątrz. 



GRUPY NIEFORMALNE 

Grupy obywatelskie i samopomocowe mogą 
realizować projekty: 

Z ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWĄ 

SAMODZIELNIE 



GRUPY NIEFORMALNE Z OPIEKUNEM 

Młoda organizacja 
pozarządowa lub grupa 
nieformalna faktycznie 

realizująca dofinansowane 
działanie.  

NGO, które występuje w 
imieniu grupy 

nieformalnej i pomaga 
jej zrealizować i rozliczyć 

dofinansowane 
działanie. 

REALIZATOR WNIOSKODAWCA 



GRUPY NIEFORMALNE Z OPIEKUNEM 

Zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania 
współpracy z organizacją pozarządową w celu 
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. 





MŁODE NGO 
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.  
 



MŁODE NGO 
• Stowarzyszenia (wpisane do KRS) 

• Stowarzyszenia zwykłe (wpisane do 
ewidencji starosty powiatowego) 

• Fundacje 

• Kluby sportowe i szkolne kluby sportowe 
wpisane do rejestru starosty 

• Koła Gospodyń Wiejskich 

• 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 

nieposiadające osobowości 
prawnej. Podmioty te mogą 

starać się o mikrodotację  
z pozycji grupy nieformalnej. 



Mazowsze Lokalnie 2020  

366.540 PLN 



Mazowsze Lokalnie 2020  

OD 1500 do 5000 zł 

Minimum 82 mikrodotacje 

OK. 36 MŁODYCH NGO 

OK. 46 DLA GRUP 
NIEFORMALNYCH 



TERMINARZ 

• 3 marca – ogłoszenie konkursu na www 

• 13 do 30 marca – nabór wniosków przez generator  

• 15 kwietnia – wyniki I Etapu  

• od 15 do 20 kwietnia – zapisy na komisje lokalne 

• od 23 kwietnia do 6 maja – komisje oceniające 

• 8 maja – ostateczne wyniki  

• Maj – wrzesień – realizacja projektów RO 

• Maj – październik – realizacja projektów IO i WGS 

 



BIAŁE PLAMY 

W tegorocznej edycji konkursu chcemy 
przede wszystkim wspierać działania w 
gminach, w których w poprzednich latach 
nie było projektów dofinansowanych w 
ramach naszego konkursu.  
 
 
Takie miejsca nazywamy białymi plamami – 
ich listę można znaleźć na stronie 
mazowszelokalnie.pl.  



BIAŁE PLAMY 
Jest 98 gmin, które są 
białymi plamami. 
 
 
 

Chcemy przeznaczyć na 
dofinansowanie projektów z 
tych miejsc minimum 25% 
środków przeznaczonych na 
mikrodotacje. 
 
 
 



REGULAMIN I PORADNIK 

• Na stronie www.mazowszelokalnie.pl w zakładce 
do pobrania znajdują się Regulamin Konkursu 
2020 i Poradnik Wnioskodawcy 



ZASADY KONKURSU 

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich 
gmin Mazowsza. 
 
Mimo że głównym celem tej edycji jest dotarcie do 
białych plam, to do składania wniosków zapraszamy 
grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa 
mazowieckiego. Każdy ma szansę dostać dotację. 
 
Wydatek jednostkowy poniesiony przez grupę 
nieformalną bez wsparcia organizacji nie może być 
większy niż 1500 zł. 



Gdzie planujecie swój projekt?  



ZASADY KONKURSU 

W Regulaminie konkursu znajduje się 
katalog kosztów niekwalifikowanych.  



NABÓR 

www.generator.mazowszelokalnie.pl 

Aby wziąć udział w konkursie należy 
wypełnić fiszkę w generatorze. 

Fiszki będzie można składać 
od 13 do 30 marca na stronie  



FISZKA ZAMIAST WNIOSKU 

FISZKA MA TYLKO 2 STRONY! 

DLA KAŻDEJ ŚCIEŻKI PRZEWIDZIANY  
JEST ODDZIELNY RODZAJ FISZKI. 

FISZKA DLA INICJATYWY 
ODDOLNEJ 
 
FISZKA DLA ROZWOJU 
ORGANIZACJI 
 
FISZKA DLA WSPARCIA 
SAMOPOMOCY 



1. Tytuł projektu  
 
2. Kategoria projektu: 
• Tworzymy miejsce spotkań (np. altanka, plac zabaw) 
• Na sportowo 
• Projekt przyrodniczy 
• Spotkania plenerowe 
• Historia naszej okolicy 
• Warsztaty tematyczne (sztuka, kulinaria itp.) 
• Inna, jaka? 

 
 

Inicjatywy oddolne 



3. Co chcecie zrobić?  

• Opiszcie, jakie działania chcecie zrealizować. 

• Przedstawcie, w jaki sposób zaangażujecie lokalną 
społeczność. 

• Uwzględnijcie w opisie, na ile Wasz pomysł jest 
nietypowy i oryginalny. 

4. Ile czasu potrzebujecie na realizację? 

• Określcie czas trwania działań w tygodniach lub 
miesiącach. Nie wpisujcie tu harmonogramu działań. 

 

 

Inicjatywy oddolne 



 

 

Inicjatywy oddolne 

5. Dlaczego chcecie to zrobić? 
• Uzasadnijcie chęć podjęcia działań, wskazując na 

potrzebę/problemy. Napiszcie, skąd o niej/o nich wiecie i w jaki 
sposób doszliście do jej/ich określenia.  

• Pokażcie, co się zmieni w otoczeniu poprzez realizację Waszych 
działań. 

6. Dla kogo i z kim planujecie działać? 
• Opiszcie, kim będą uczestnicy i odbiorcy Waszych działań 

(osoby, które będą korzystać z projektu np. uczestnicy 
warsztatów, spotkań, pikników itp.). 

• W jaki sposób, jakich i ilu partnerów oraz wolontariuszy 
(instytucje i osoby) planujecie zaangażować we wspólne 
działania. Za co będą oni odpowiedzialni?  



7. Finansowanie 

• Budżet powinien zawierać koszty finansowane z dotacji oraz 
wkład własny 

• Katalog kosztów niekwalifikowanych znajduje się w 
Regulaminie 

• Maksymalny koszt jednostkowy dla grup nieformalnych 
samodzielnych to 1500 zł 

8. Co dacie od siebie? 

• Opiszcie krótko, co możecie wnieść do prowadzonych przez 
siebie działań (pracę osób zaangażowanych, zasoby 
materialne własne, partnerów, wiedzę itp.).  

 

 

 

 

Inicjatywy oddolne 
 
 



1. Tytuł projektu  

2.  Kategoria projektu. Mikrodotacja zostanie przede 
wszystkim przeznaczona na: 

– zakup sprzętu biurowego 

– zakup sprzętu związanego z merytorycznym obszarem 
działań organizacji 

– adaptację lokalu 

– oprogramowanie komputerowe 

– podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy 

– stworzenie strony internetowej organizacji 

– inne wydatki, jakie? 

 

Rozwój organizacji 



3. Kim jesteście? 
Opiszcie Waszą organizację, wskazując: 
- kim są członkowie, ilu ich jest/kim jest fundator 
- kto wchodzi w skład zespołu fundacji/stowarzyszenia 
- w jakim celu powstała organizacja (jaka jest jej misja?) 
- jakie są główne obszary działania organizacji 
- jakie są źródła finansowania Waszych działań? i/lub jakie 
są wasze zasoby? 

 

4. Wymieńcie 3 mocne strony Waszej organizacji. 

 

Rozwój organizacji 



5. Jakie są Wasze 3 najważniejsze cele na najbliższy rok w kontekście 
rozwoju organizacji? 

• Napiszcie, co chcecie osiągnąć w ciągu najbliższego roku. 

• Opiszcie, jakiego rodzaju działania planujecie przeprowadzić, aby osiągnąć 
założone cele.  

• Jaki będzie efekt tych działań? Jak one wpłyną na rozwój Waszej 
organizacji, do czego doprowadzą? Jak zmieni się zasięg działania, liczba 
odbiorców, skład zespołu, źródła przychodów itp. 

 

6. Wskażcie na największe wyzwania/ewentualne bariery i trudności na 
drodze do osiągniecia planowanych celów.  

• Opiszcie, jakie decyzje oraz kroki zostaną podjęte, aby odpowiedzieć na 
wyzwania i/lub usunąć bariery dla rozwoju Waszej organizacji. 

 

Rozwój organizacji 



7. Jak pomoże Wam w tym mikrodotacja FIO-ML? 
• Opiszcie działania/zakupy, które chcecie sfinansować z 

mikrodotacji. Jak one wpłyną na osiągnięcie zaplanowanych 
celów, tj. w rozwoju organizacji? 

8. Jakie własne zasoby uruchomicie w realizacji planu? 
• W jaki sposób włączycie własne zasoby w realizacje 

planowanej strategii (rozumiane szeroko jako: osoby, 
finanse, ale i kompetencje, know-how, współpracę 
partnerską itd.)? 

• Opiszcie, w jaki sposób zaangażujecie swoich 
członków/pracowników/współpracowników  
w tworzenie i realizację opisanego w punkcie czwartym 
planu rozwoju. 

 

Rozwój organizacji 



 

9. Finansowanie 

• Budżet powinien zawierać koszty finansowane 
z dotacji oraz wkład własny 

• Katalog kosztów niekwalifikowanych znajduje 
się w Regulaminie 

 

Rozwój organizacji 



1. Tytuł projektu 

 

2. Odbiorcy projektu – działania na rzecz: 

• osób starszych 

• osób niepełnosprawnych 

• rodzin 

• innych, kogo? 

Wsparcie grup samopomocowych 

Grupy samopomocowe – grupy składające się z nie 
mniej niż 3 pełnoletnich osób, których aktywne 
działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, 
problemów natury psychicznej albo socjalnej, które 
dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.  



3. Kim jesteście? 
Opiszcie Waszą grupę, wskazując m.in.: 
• ile osób liczy grupa i kim są osoby ją tworzące, 
• kiedy i w jakim celu powstaliście, 
• na jakim terenie działacie, 
• gdzie się spotykacie i jak często,  
• jakie działania zrealizowaliście dotychczas, 
• w jaki sposób grupa pomaga przezwyciężyć jej uczestnikom 

trudną sytuację życiową, 
• jak pozyskujecie środki /zasoby na swoje działania, kto Was 

wspiera finansowo lub w inny sposób, np. użyczając 
sprzętu, lokalu itp.?  

 

Wsparcie grup samopomocowych 



4. Jak realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia 
problemów dotykających członków grupy samopomocowej?  

 

• Jakie umiejętności i wiedzę chcecie zdobyć w ramach 
projektu, pomocne w poprawieniu Waszej sytuacji? Co projekt 
ten ma zmienić w funkcjonowaniu grup, np. jak zmieni się 
zasięg działania, skład grupy, źródła przychodów itp.? 

 

• W jaki sposób mikrodotacja FIO-Mazowsze Lokalnie pomoże 
Wam lepiej wspierać uczestników grupy?  

 

Wsparcie grup samopomocowych 



5. Jakie działania zamierzacie zrealizować w ramach 
projektu? 

 

• Opiszcie szczegółowo, co chcecie zrobić oraz jak 
zamierzacie to zrobić, np.: rodzaj i liczbę spotkań/zajęć, 
osoby prowadzące, miejsce realizacji działań, ile osób z 
grupy będzie w nich uczestniczyło, czas przewidywany na 
realizację działań. 

 

• Uwzględnijcie w opisie, na ile Wasz pomysł jest nowy dla 
grupy – jest czymś czego grupa do tej pory nie robiła. 

 

Wsparcie grup samopomocowych 



6. Jakie własne zasoby wniesiecie do realizacji projektu? 

• W jaki sposób członkowie/członkinie grupy włączą się w 
realizację projektu, co wniosą do projektu, np. swoje 
kompetencje, czas itp. 

 

• Jaki własny sprzęt, środki finansowe Opiekuna grupy 
wykorzystacie przy realizacji projektu?  

 

• Czy planujecie zaangażować do działań partnerów, 
wolontariuszy (instytucje i osoby) spoza grupy? Jeśli tak, to w 
jaki sposób planujecie włączyć ich we wspólne działania, za co 
będą odpowiedzialni? Jeśli nie – dlaczego? 

 

Wsparcie grup samopomocowych 



9. Finansowanie 

• Budżet powinien zawierać koszty finansowane 
z dotacji oraz wkład własny 

• Katalog kosztów niekwalifikowanych znajduje 
się w Regulaminie 

• Maksymalny koszt jednostkowy dla grup 
samopomocowych samodzielnych to 1500 zł. 

 

Wsparcie grup samopomocowych 



KRYTERIA OCENY 



Inicjatywy oddolne 



Rozwój organizacji 



Wsparcie grup samopomocowych 



OCENA PROJEKTÓW 

LISTY RANKINGOWE są 
oddzielne dla każdej ścieżki. 
 
Fiszki w każdej ścieżce ocenia 
2 ekspertów. 
 
Ostateczny wynik jest sumą 
punktów z I i II etapu. 



Wybierz poprawną odpowiedź! 

Napisz ją w komentarzu!  



A) Tylko na terenie gmin, które są białymi plamami 

B) Tylko na terenie Mazowsza 

C) W całej Polsce 

Projekty mogą być realizowane… 



A) Tylko przez generator online 

B) Tylko w wersji papierowej 

C) Zarówno przez generator online, jak i w wersji 

papierowej  

Wnioski można składać… 



A) Mogą być realizowane przez młode organizacje i grupy nieformalne 

B) Mają na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne 

C) Mogą być dofinansowane w kwocie do 5 tysięcy 

D) Mogą trwać nawet rok 

E) Są finansowane z krajowych środków publicznych pochodzących 

z Narodowego Instytutu Wolności 

 
 
 
 
 
 
 

Wskaż błędne zdanie.  
Projekty Mazowsze Lokalnie… 



KONTAKT 
 www.mazowszelokalnie.pl 

 Telefon: 725 022 233 (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10-16) 

 kontakt@mazowszelokalnie.pl 

 

www.facebook.com/mazowszelokalnie 

 

 



DZIĘKUJEMY! 


