


Mazowsze Lokalnie 



WEBINARIA

• Jak zaplanować budżet projektu? 
(poniedziałek 28.03.2022, godz. 15.00)

• Inicjatywy Oddolne – jak wypełnić fiszkę w 
generatorze? (czwartek 31.03.2022, godz. 
15.00)

• Rozwój Organizacji – jak wypełnić fiszkę w 
generatorze? (poniedziałek 4.04.2022, 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



Mazowsze Lokalnie 2022 

530.000 PLN*

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



Mazowsze Lokalnie 2022 

OD 2000 do 6000 zł

90-120 mikrodotacji
MIN. 35 ROZWÓJ MŁODYCH NGO

MIN. 55 INICJATYWY ODDOLNE



Budżet

• Wkład własny

• Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

• Jak skonstruować budżet projektu

• Przykłady 



Wkład własny

• Wnioskodawca jest zobowiązany do opisania we 
wniosku wkładu własnego, który będzie wniesiony 
do projektu

• Wkład własny należy opisać - ale nie wyceniać w 
kosztorysie

• Wkład własny może być finansowy, rzeczowy lub 
osobowy

• Wkład własny jest przedmiotem oceny projektu.



Wkład własny
Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia wkładu własnego:

a) dla młodych organizacji pozarządowych dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w 

postaci finansowej i niefinansowej.

b) dla grup nieformalnych działających ze wsparciem organizacji dopuszczalne 

jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej. Przy czym wkład 

finansowy może wnieść jedynie organizacja występująca w roli Opiekuna grupy 

nieformalnej.

c) dla grup nieformalnych działających samodzielnie dopuszczalne jest wnoszenie 

wkładu wyłącznie w postaci niefinansowej (np. rzeczowej, usługowej, pracy 

wolontariuszy) 



Wydatki kwalifikowane
Wydatki są uznane za kwalifikowalne, jeśli: 

a) są niezbędne dla realizacji projektu
b) są racjonalne i efektywne
c) zostały faktycznie poniesione i opłacone w okresie 

realizacji projektu
d) są udokumentowane
e) zostały przewidziane w budżecie projektu
f) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego.



Wydatki niekwalifikowane

Pełen katalog wydatków niekwalifikowanych znajduje 

się w Regulaminie. 

Przykładowe koszty niekwalifikowane:

∙ zakup środków trwałych

∙ leasing

∙ nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej 

lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją 

zadania

∙ zakup napojów alkoholowych



Wydatki niekwalifikowane
• wydatki związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej przez Wnioskodawcę i/lub Realizatora. 

• wydatki za usługi lub produkty zamówione i zakupione w 

ramach projektów bezpośrednio od członków/członkiń 

grupy nieformalnej realizującej projekt lub 

członków/członkiń zarządu organizacji pozarządowych 

(Wnioskodawcy i/lub Realizatora) bądź osób pozostających 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej



Wydatki niekwalifikowane

Dodatkowo niekwalifikowalne dla ścieżki inicjatywy 

oddolne są:

• koszty administrowania projektem (koszty pośrednie) 

powyżej limitu 10% wartości mikrodotacji

• koszty pokryte z wkładu własnego finansowego grupy 

nieformalnej



Wydatki niekwalifikowane

• koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków 

wystawianych przez Organizację wspierającą grupę 

nieformalną. Organizacja taka nie może występować jako 

wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w 

projekcie i skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, 

że z pracownikami takiej organizacji oraz władzami statutowymi 

nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne. 

UWAGA: wyjątkiem od tej zasady są koszty prowadzenia obsługi 

finansowo-księgowej projektu.



Wydatki niekwalifikowane

Dodatkowo niekwalifikowalne dla ścieżki rozwój 
organizacji są: 

• wszystkie koszty administrowania projektem (koszty 
pośrednie), w tym w szczególności koszty koordynacji i 
rozliczenia projektu.



Jak skonstruować budżet projektu?

• 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.



Jak skonstruować budżet projektu?
Budżet składa się z dwóch głównych części: 

koszty bezpośrednie i koszty pośrednie



Jak skonstruować budżet projektu

Za pomocą przycisku +dodaj można dodawać 
nowe pozycje do budżetu. Przyciskiem -usuń
można je usuwać. 



Jak skonstruować budżet projektu

W kolumnie Nazwa wydatku należy wpisać, co chcecie zakupić.

• Kategorie w budżecie powinny być możliwe konkretne - by ekspert 
oceniający wniosek nie miał wątpliwości co do planowanych kosztów. 

• Jednak zbyt szczegółowy budżet może być problematyczny w rozliczaniu, 
dlatego w niektórych przypadkach, jak np. wyżywienie czy materiały 
biurowe lepiej posługiwać się kategorią zbiorczą.



Jak skonstruować budżet projektu

Kolumna Jednostka miary

• W jakiej jednostce można zmierzyć/wyrazić to, co chcecie kupić? 
• Przykładowe jednostki miary to: godzina, kilogram, sztuka
• W przypadku zbiorczych kategorii można użyć np. jednostki 

zestaw, pakiet itp.



Jak skonstruować budżet projektu

• Kolumna Ilość: Ile chcecie kupić? 
• Kolumna Cena jednostkowa: Jaka jest cena jednostkowa 

tego, co chcecie kupić? 
• Kolumna Dotacja: Wylicza się automatycznie na 

podstawie ceny jednostkowej i ilości. 



BUDŻET
Co trzeba poprawić?



BUDŻET
Co trzeba poprawić?



BUDŻET
Co trzeba poprawić?



BUDŻET
Przykładowy budżet



NABÓR

www.generator.mazowszelokalnie.pl

Aby wziąć udział w konkursie należy 
wypełnić fiszkę w generatorze.

Fiszki można składać 
do 14 kwietnia na stronie: 



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!


