


Mazowsze Lokalnie 



WEBINARIA
• Jak otrzymać mikrodotację? - zasady konkursu Mazowsze 

Lokalnie (czwartek 17.03.2022 r., godz. 15.00)

• Działania proekologiczne w ramach Mazowsze Lokalnie

(poniedziałek 21.03.2022, godz. 15.00)

• Otwórz się na współpracę - jak angażować w działania osoby z 

mniejszości narodowych? (czwartek 24.03.2022 r. godz. 15.00)

• Jak zaplanować budżet projektu? (poniedziałek 28.03.2022 r., 

godz. 15.00)

• Inicjatywy Oddolne - jak wypełnić fiszkę w generatorze? 

(czwartek 31.03.2022 r. godz. 15.00)

• Rozwój Organizacji - jak wypełnić fiszkę w generatorze? 

(poniedziałek 4.04.2022 r. godz. 15.00)



Cel projektu

Zwiększenie zaangażowania obywateli i 
organizacji pozarządowych 

w życie publiczne. 

Pobudzanie lokalnych społeczności oraz 
stowarzyszeń i fundacji do działania!



2 ścieżki

Inicjatywy oddolne

Rozwój organizacji



530.000 PLN*

* Przed końcem konkursu, kwota może ulec zwiększeniu do 665.000 zł



OD 2000 do 6000 zł

90-120 mikrodotacji
MIN. 35 ROZWÓJ MŁODYCH NGO

MIN. 55 INICJATYWY ODDOLNE



INICJATYWY ODDOLNE

Inicjatywy oddolne – projekty realizowane w 
dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. 

Projekty te mogą być realizowane przez młode 
organizacje oraz grupy nieformalne. 

Ich celem jest umożliwienie zaistnienia małym 
i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych 
oraz realizacja wspólnych działań na rzecz 
mieszkańców.



Przykłady działań



Projekty IO mogą realizować:

GRUPY 
NIEFORMALNE

MŁODE NGO

Funkcjonujące nie 
dłużej niż 60 

miesięcy przed 
złożeniem wniosku, 
których budżet nie 

przekroczył 
30 tys. PLN

W skład których 
wchodzić muszą co 
najmniej 3 osoby 
fizyczne chcące 

zrealizować wspólnie 
projekt.

…które mają siedzibę w 
województwie 
mazowieckim i planują 
prowadzić działania na 
terenie jednej lub wielu 
gmin z terenu 
województwa 
mazowieckiego.



NABÓR

www.generator.mazowszelokalnie.pl

Aby wziąć udział w konkursie należy 
wypełnić fiszkę w generatorze.

Fiszki można składać 
do 14 kwietnia na stronie: 



Dla każdej z dwóch ścieżek przygotowaliśmy oddzielny formularz z pytaniami 

dopasowanymi do specyfiki projektu



W ścieżce inicjatywy oddolne wnioski mogą składać trzy typy podmiotów



Metryczka dla Grup nieformalnych ze wsparciem organizacji









1. Tytuł projektu 

1. Proszę w jednym zdaniu napisać, jaki jest cel 
projektu.

1. Kategoria projektu:
o Budowa/renowacja miejsca spotkań

o Projekt sportowy

o Projekt przyrodniczy

o Spotkania plenerowe

o Projekt kulturalny/artystyczny

o Projekt historyczny

o Działania na rzecz mniejszości narodowych

o Inna, jaka?

Inicjatywy oddolne



4. Co chcecie zrobić i do kogo skierujecie swoje 
działania?
• Opiszcie, jakie działania chcecie zrealizować.
• Opiszcie, kim będą uczestnicy/uczestniczki Waszych działań
• Czy zamierzacie współpracować w ramach projektu z osobami z 

mniejszości etnicznych i/lub narodowych. Jeśli tak, to w jaki sposób 
włączycie te osoby w swoje działania?

• Opiszcie, czym wyróżnia się wasz pomysł. Czy jest innowacyjny/ 
oryginalny?

5. Ile czasu potrzebujecie na realizację zaplanowanego 
działania?
• Określcie czas trwania działań w miesiącach. Nie wpisujcie tu 

harmonogramu działań.

Inicjatywy oddolne



Inicjatywy oddolne

6. Dlaczego chcecie to zrobić?
• Uzasadnijcie chęć podjęcia działań, wskazując na potrzeby/ 

problemy. Napiszcie, skąd o nich wiecie.

• Opiszcie, co się zmieni dzięki realizacji Waszych działań.

• Czy projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w 

społeczności lokalnej? Jeśli tak, to jakiej?

7. Z kim planujecie działać?
• Napiszcie, w jaki sposób zaangażujecie lokalną społeczność do 

współtworzenia i realizacji Waszego działania.

• W jaki sposób, jakich i ilu partnerów oraz wolontariuszy (instytucje i 

osoby) planujecie zaangażować we wspólne działania. Za co będą 

oni odpowiedzialni?



8. Co dacie od siebie? 
• Opiszcie, krótko jaki wkład własny (finansowy/rzeczowy) wniesiecie 

do prowadzonych przez siebie działań (zasoby materialne własne, 

partnerów, wiedzę itp.).

• W jaki sposób zapewnicie dostępność osobom ze szczególnymi 

potrzebami?

9. Finansowanie
• Wymieńcie wydatki, które chcecie sfinansować ze środków grantu

• Wydatki powinny uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne 

zgodnie z Regulaminem konkursu

• Pamiętajcie, aby wydatki były spójne z zaplanowanymi działaniami.

Inicjatywy oddolne



Przed złożeniem wniosku należy zaznaczyć wszystkie 

poniższe oświadczenia:



Aby ostatecznie złożyć wniosek należy wcisnąć niebieski przycisk Złóż

formularz. Przycisk Zapisz kopię roboczą służy tylko do 

tymczasowego zapisu



KRYTERIA OCENY



Inicjatywy oddolne



1. ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

• Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa mieszkańców zarówno na 

etapie jego planowania, jak i realizacji oraz angażuje różnorodne grupy 

mieszkańców 

(0-2 pkt) 

Punkty są tu przyznawane, jeśli społeczność lokalna nie jest jedynie biernym odbiorcą 
działań, lecz osobiście angażuje się w działania. Na przykład przyjście na piknik nie jest 
aktywnym uczestnictwem  – jest nim natomiast pomoc w przygotowaniu pikniku.

Projekty w ścieżce Inicjatywy oddolne nie mogą być adresowane do zamkniętego grona 
osób, np. tylko do grupy nieformalnej, która składa projekt. W projekcie powinna istnieć 
możliwość, żeby w działaniach wzięli udział chętni/ zainteresowani mieszkańcy społeczności. 

• Projekt włącza wolontariuszy i/lub partnerów oraz opisuje zakres ich działania 

(0-2 punkty)
Punktowane są konkretne informacje. Kim będą wolontariusze? Jakie instytucje/ organizacje 
pomogą w działaniach? Czym będą się zajmować? 

OCENA PROJEKTÓW



2. DOBRO WSPÓLNE
• Przedmiot projektu jest ważny dla społeczności, nie tylko dla wąskiej grupy, a 

zaplanowane działania przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. (0-2 

pkt) 
Idąc za definicją stworzoną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, dobrem 
wspólnym są zasoby/ wartości, z których mogą korzystać wszyscy członkowie pewnej 
społeczności. Współdzielenie tego dobra przynosi im realne korzyści. Istnienie dóbr 
wspólnych wymaga od społeczności poczucia odpowiedzialności oraz współdziałania.

Projekt powinien przynosić korzyść wszystkim członkom określonej społeczności lub 
szerokiej grupie. Nie może tu chodzić o korzyści indywidualne. 

• Określenie potrzeby/problemu zostało potwierdzone analizą/diagnozą. (0-2 pkt) 
Kryterium szczególnie dotyczy pytania w fiszce: dlaczego chcecie to zrobić? Punktowane 
jest tu uzasadnienie, skąd wnioskodawcy wiedzą o potrzebie, którą zaspokaja projekt (o 
problemie, który projekt rozwiązuje lub zmniejsza). Czy osobiście go zauważyli i 
doświadczają? Czy inni członkowie społeczności o nim donoszą?

OCENA PROJEKTÓW



3. FORMA PROJEKTOWANYCH DZIAŁAŃ 

• Zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzebę/problem oraz 

skierowane są do grup wymienionych we wniosku (0-2 punkty)

• Projekt wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/ 

nowatorstwo/ kreatywność/ innowacyjność) (0-2 punkty)
Projekt nie musi być oryginalny w szerokiej skali, ale na przykład w danej 
społeczności. Może się wyróżniać poprzez to, kto go realizuje, w jaki sposób, z 
kim współpracuje. 

• Działania uwzględniają włączenie wkładu własnego rzeczowego i/lub 

finansowego. (0-2 pkt) 
Wkład własny w projekt jest wymagany. Jego forma wkładu może być dowolna.

OCENA PROJEKTÓW



OCENA PROJEKTÓW
4. TRWAŁOŚĆ EFEKTU I SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

• Zaplanowane działania, zasoby, włączeni partnerzy oraz planowane środki w 

połączeniu ze sobą są spójne (0-2 punkty)
Czy projekt jest logicznie sformułowany? Czy działania wynikają z problemu, a wydatki 
mają wpływ na jego rozwianie?

• Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności 

lokalnej (0-2 punkty)
Czy projekt ma szansę rozwiązać lub zmniejszyć problem albo zwrócić na niego uwagę 
społeczności? Czy jest szansa, że projekt będzie kontynuowany?  Czy może spowodować 
zmianę w postawach mieszkańców?

• Przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo (0-2 punkty)
Należy tu zwrócić uwagę, czy wydatki są racjonalne, czy odnoszą się do działań, czy są 
kwalifikowalne.



OCENA PROJEKTÓW
5. KRYTERIUM STRATEGICZNE (TAK/NIE) 

Grupa nieformalna/ organizacja przewiduje realizację projektu: 

• dostępnego dla osób z mniejszości etnicznych i/lub narodowych / włącza 
mieszkańców i mieszkanki innej narodowości lub etniczności niż polska/ 
uwzględnia ich potrzeby – szczególnie premiowane będą projekty na rzecz 
wsparcia i asymilacji imigrantów wojennych z Ukrainy (4 punkty) 

• zakładającego edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz 
kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych z ochroną 
środowiska/ promocję zrównoważonego rozwoju (2 punkty)

Uwaga: Punkty strategiczne zostaną przyznane na II etapie oceny. Podczas 
oceny fiszki następuje wyłącznie weryfikacja spełnienia kryteriów 
strategicznych. 



OCENA PROJEKTÓW
Przykłady projektów spełniających 1. kryterium strategiczne: 

- Organizacja akcji mających na celu wspieranie imigrantów 
wojennych (organizacja miejsc schronienia, transportu, zbiórki 
żywności, produktów pierwszej potrzeby itp.)

- Organizacja wsparcia psychologicznego dla imigrantów 
- Organizacja wsparcia prawnego dla imigrantów 
- Organizacja opieki, zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla 

dzieci imigrantów wojennych 
- Organizacja wydarzeń popularyzujących kulturę mniejszości 

narodowych 
- Organizacja pikników, konferencji, warsztatów, dni 

poświęconych tematowi wielokulturowości



OCENA PROJEKTÓW
Przykłady projektów spełniających 2. kryterium strategiczne: 

- Organizacja kampanii proekologicznych 
- Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej –

współzawodnictwo między społecznościami (wsiami, dzielnicami) 
- Organizacja pikników, konferencji, warsztatów, dni poświęconych 

różnym tematom ekologicznym
- Budowa, instalowanie budek dla ptaków, domków dla owadów 

itp.
- Zakładanie łąk kwietnych, sadzenie kwiatów na ogólnodostępnych 

rabatach i donicach 
- Tworzenie ogrodów sensorycznych, nowe nasadzenia 

w przestrzeni publicznej.



OCENA PROJEKTÓW

• LISTY RANKINGOWE są oddzielne dla 
obu ścieżek

• Fiszki w każdej ścieżce ocenia 2 
ekspertów

• Ostateczny wynik jest sumą punktów z 
I i II etapu



Wybierz poprawną odpowiedź!



A. Wkład własny należy wycenić w kosztorysie

B. Wkład własny należy opisać we wniosku

C. Wkład własny nie jest wymagany

Wybierz poprawną odpowiedź:



A) Działania na rzecz mniejszości narodowych

B) Projekty proekologiczne

C) Zaangażowanie mieszkańców

Cztery dodatkowe punkty 
strategiczne można otrzymać za:



Wnioski można składać do:

A. 14 kwietnia do godziny 10:00

B. 14 kwietnia do północy

C. 15 kwietnia



KONTAKT
www.mazowszelokalnie.pl

Infolinia: 0-801 055 100

tel. 533 218 043, 575 841 556
(od poniedziałku do piątku w godzinach 
10-16)

kontakt@mazowszelokalnie.pl

www.facebook.com/mazowszelokalnie



DZIĘKUJEMY!


