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Mazowsze Lokalnie 2022 

OD 2000 do 6000 zł

40% - 212 000 PLN

MIN. 35 ROZWÓJ MŁODYCH NGO

Rozwój organizacji



ROZWÓJ ORGANIZACJI

rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji:
fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół
gospodyń wiejskich (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wśród dofinansowanych działań znaleźć
się mogą m.in.: zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem
działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie
kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy; częściowe finansowanie kosztów osobowych
lub usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie
zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12-
miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną
mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być
wyższy niż 10% mikrodotacji.



MŁODE NGO

MŁODE NGO• Stowarzyszenia

• Fundacje

• Kluby sportowe i uczelniane kluby sportowe

• Koła gospodyń wiejskich

• Ochotnicze straże pożarne,

• Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie.



MŁODE NGO

MŁODE NGO• Posiadają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego

• Działają nie dłużej niż 60 miesięcy – czyli zostały zarejestrowane 

(wpisane do właściwego rejestru) nie wcześniej niż na 60 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku w konkursie)

• Posiadają budżet roczny nie większy niż 30 tys. złotych (za ostatni 

rok obrotowy).

UWAGA! Młoda organizacja pozarządowa składając 
wniosek o mikrodotację, musi oświadczyć, że przychody 
organizacji nie przekroczyły wartości 30 tys. złotych za 
ostatni zamknięty rok obrotowy.



NABÓR

www.generator.mazowszelokalnie.pl/fiszk
a

Aby wziąć udział w konkursie należy 
wypełnić fiszkę w generatorze.

Fiszki będzie można składać 
do 14 kwietnia na stronie 





1. OGRANICZONY CZAS SESJI! ZAPISUJ KOPIĘ ROBOCZĄ, ŻEBY NIE 
UTRACIĆ WPROWADZONYCH DANYCH.

2. ZAPISZ LOGIN I HASŁO, ŻEBY W DOWOLNEJ WRÓCIĆ DO EDYCJI 
WNIOSKU.
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Przychody organizacji nie  mogą przekroczyć wartości 
30 tys. złotych za ostatni zamknięty rok obrotowy

Wniosek składany tylko u jednego Operatora 
mikrodotacji współfinansowanych z budżetu 

Samorządu Województwa Mazowieckiego



ROZWÓJ ORGANIZACJI

1. Tytuł projektu

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

3. Kategoria projektu. Mikrodotacja zostanie przede wszystkim przeznaczona 

na:

a. zakup sprzętu biurowego

b. zakup sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań 

organizacji

c. adaptację lokalu

d. oprogramowanie komputerowe

e. podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy

f. stworzenie strony internetowej organizacji

g. inne wydatki, jakie?



4. Kim jesteście?
Opiszcie Waszą organizację, wskazując:
• kim są członkowie, ilu ich jest,
• kto  obecnie wchodzi w skład zespołu fundacji/stowarzyszeniu,
• 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?

5. Czy Wasza organizacja dostała kiedykolwiek mikrodotację w ramach 
konkursu Mazowsze Lokalnie? Jeśli tak, napiszcie jaki był jej efekt, co dzięki 
niej zrobiliście.

6. Wymieńcie 3 mocne strony Waszej organizacji.

ROZWÓJ ORGANIZACJI



7. Jakie są Wasze 3 najważniejsze cele na najbliższy rok w kontekście rozwoju 
organizacji?
Napiszcie, co chcecie osiągnąć w ciągu najbliższego roku.

8. Wskażcie  3 największe wyzwania/ewentualne bariery i trudności na drodze do 
osiągnięcia planowanych celów. 

ROZWÓJ ORGANIZACJI

9. Wskażcie, jakie działania chcecie podjąć (ogólnie, niezależnie od mikrodotacji 

Mazowsze Lokalnie), aby osiągnąć swoje cele i odpowiedzieć na wyzwania

● Opiszcie, jakiego rodzaju działania planujecie przeprowadzić, aby osiągnąć założone 

cele. 

● Jakie decyzje oraz kroki zostaną podjęte, aby odpowiedzieć na wyzwania i/lub usunąć 

bariery dla rozwoju Waszej organizacji?

● Jaki będzie efekt tych działań? Jak one wpłyną na rozwój Waszej organizacji, do czego 

doprowadzą? 



ROZWÓJ ORGANIZACJI

10. Jak pomoże Wam w tym mikrodotacja ML?
Opiszcie działania/zakupy, które chcecie sfinansować z mikrodotacji. Jak one 
wpłyną na osiągnięcie zaplanowanych celów, tj. w rozwoju organizacji?

11. Jakie własne zasoby uruchomicie w realizacji planu?
• W jaki sposób włączycie własne zasoby w realizację 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 6 planu rozwoju.

• W jaki sposób zapewnicie dostępność projektu dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 



ROZWÓJ ORGANIZACJI

12. Finansowanie
Wymieńcie wydatki, które chcecie sfinansować ze środków grantu.

Wydatki powinny uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne zgodnie z 
„Regulaminem”.

Pamiętajcie, aby wydatki były spójne z zaplanowanymi działaniami.



WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

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 W PROJEKCIE



WYDATKI W PROJEKCIE
WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE SĄ:

a) związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji. 

b) związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu 

religijnego. 

c) związane z realizacją celów politycznych. 

d) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez 

Wnioskodawcę i/lub Realizatora. 

e) wydatki za usługi lub produkty zamówione i zakupione w ramach 

projektów bezpośrednio od członków/członkiń zarządu organizacji 

pozarządowych (Wnioskodawcy i/lub Realizatora) bądź osób 

pozostających w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej. 



Dla ścieżki „rozwój organizacji” 
niekwalifikowalne są również 

wszystkie koszty 
administrowania projektem 
(koszty pośrednie), w tym w 

szczególności koszty koordynacji i 
rozliczenia projektu.

WYDATKI W PROJEKCIE



WKŁAD WŁASNY
Wnioskodawca jest zobowiązany 

do wniesienia wkładu własnego do projektu. 

O wysokości wkładu decyduje Wnioskodawca. 

W konkursie nie obowiązuje minimalny udział wkładu 

własnego, natomiast rodzaj i wysokość środków własnych 

jest przedmiotem oceny projektu.

Wkładu własnego nie należy wpisywać do tabeli 

budżetowej. Należy go opisać we wniosku. 



KRYTERIA OCENY



ROZWÓJ ORGANIZACJI



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) Muszą działać minimum 6 lat 

B) Działają nie dłużej niż 60 miesięcy

C) Działają nie dłużej niż 6 miesięcy 

Młode organizacje, które mogą wziąć 
udział w projekcie:



Które zdanie jest fałszywe?

A) Młode organizacje, które chcą wziąć udział w 
projekcie muszą mieć siedzibę na terenie Mazowsza.

B) Przychody organizacji za ostatni rok obrotowy muszą 
wynosić minimum 30 tys. złotych.

C) Dla ścieżki „rozwój organizacji” niekwalifikowalne są 
wszystkie koszty administrowania projektem.



A) Należy wpisać do tabeli finansowej

B) Należy opisać w treści wniosku

C) Nie jest wymagany

Wkład własny w projektach…



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!


