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CEL MAZOWSZE LOKALNIE

ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA 

OBYWATELI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ŻYCIE PUBLICZNE, 
TJ. POBUDZANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 

ORAZ MŁODYCH NGO DO DZIAŁANIA I 
ROZWOJU!



2 ścieżki

Inicjatywy oddolne

Rozwój organizacji



• 371 wnioski

• podział alokacji na 
60% (IO) i 40% (RO)

• 120 mikrodotacji
• Od 2 000 do 6 000 zł

MAZOWSZE LOKALNIE 2022



Umowa o 
dofinansowanie 
czyli obowiązki 

realizatora 
i wnioskodawcy



UMOWA

Operator zobowiązuje się: 

przekazać Wnioskodawcy mikrodotację, przeznaczoną 
na realizację projektu przedstawionego we Wniosku 
o dofinansowanie (fiszce) w ciągu 14 dni od 
otrzymania poprawnie podpisanej umowy
* GN samodzielne  W terminie do 10 dni od otrzymania prawidłowo podpisanego przez Realizatorów egzemplarza 
umowy, Operator przekazuje zaliczkę na realizację projektu, na konto osoby wskazanej w umowie, w wysokości wartości 
mikrodotacji pomniejszonej o wartość wskazanych we Wniosku pozycji budżetowych dot. umów cywilno-prawnych 
zawieranych z osobami fizycznymi.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania 
mikrodotacji – przekazanych środków na realizację 
projektu, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie. 



Termin realizacji projektów:

Uwaga! Termin realizacji projektów jest jednocześnie 
terminem kwalifikowalności wydatków w projekcie!

Terminy

1 czerwca  

2022
30 listopada

2022



30 listopada to ostateczny termin zrealizowania wszystkich 
działań i wydatkowania środków z mikrodotacji, tj. zarówno 
wystawienia dokumentu jak i dokonania płatności!

30

listopada

2022

Uwaga! Do 30 listopada wszystkie płatności powinny być zrealizowane – oznacza to, że 
w przypadku płatności przelewem jest to ostatni dzień, w którym przelew może zostać 
zaksięgowany



1. Przeprowadzenie działań i wydatkowanie środków z mikrodotacji
zgodnie z opisem znajdującym się we wniosku o dofinansowanie 
(fiszce) i z należytą starannością (w terminie 01.06.2022-30.11.2022)

2. Wniesienie wkładu własnego, zgodnie z opisem znajdującym się 
we wniosku o dofinansowanie (fiszce)

Główne obowiązki wnioskodawcy



3. przygotowanie i złożenie sprawozdania z realizacji projektu, 
najpóźniej do 10 grudnia 2022 roku:

działania GN_NGO/2022 (z opiekunem)

● za stronę finansową odpowiada organizacja wspierająca 
(wnioskodawca) wspólnie z realizatorem (realizator odpowiada 
wobec wnioskodawcy za realizację działań i wykorzystanie środków 
mikrodotacji zgodnie z opisem i budżetem projektu)

● za stronę merytoryczną odpowiada realizator, tj. grupa nieformalna

działania GN/2022, NGO/2022 i RO/2022

● wnioskodawca odpowiada za całość sprawozdania

Główne obowiązkiGłówne obowiązki



Główne obowiązki

Wnioskodawca i realizator zobowiązują się: 

• Informowania Operatora na piśmie o wszelkich zmianach w terminie 

7 dni od zaistnienia okoliczności lub w przypadku zmiany danych 

wskazanych w umowie.

• Niezwłocznego informowania Operatora o przeszkodach przy 

realizacji projektu, w szczególności o możliwości zaprzestania 

realizacji projektu.



Główne obowiązki

Wnioskodawca i realizator zobowiązują się: 
• Wykorzystania dofinansowania wyłącznie na realizację projektu

• Wnioskodawca zapewnia, że wszelkie czynności związane z realizacją 

projektu i jego finansowaniem odbywać się będą zgodnie z 

warunkami umowy

• Pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa.



Główne obowiązki

Wnioskodawca i realizator zobowiązują się: 
• przestrzegania zasad mających na celu ochronę 

środowiska, m.in. nie mogą być finansowane ze 
środków projektu zakupy plastikowych sztućców, 
talerzy, kubków itp., 

• zapewnienia dostępności odbiorcom 
realizowanego przez siebie projektu, zgodnie z 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

• niepobierania świadczeń pieniężnych od 
odbiorców realizowanego przez siebie projektu.



Zmiany w projekcie 
niewymagające zgłaszania Operatorowi

1. Umowa dopuszcza możliwość dokonywania przesunięć środków przez 
Wnioskodawcę bez konieczności akceptacji Operatora, jeżeli zmiana polega na 
przesunięciu w budżecie pomiędzy pozycjami w kosztorysie do 20% ich 
wartości.

2. Operatorzy nie określają liczby dopuszczalnych zmian w budżecie. Znaczy 
to, że można dokonywać zmian w zależności od potrzeb, pamiętając za 
każdym razem, że zmiany muszą być uzasadnione i nie powodować:

● zmiany zasadniczego zakresu projektu i spodziewanych rezultatów,

● przedłużenia terminu zakończenia realizacji działań po 30 listopada 
2022 roku, 

● zmniejszenia zadeklarowanego wkładu własnego,

● zwiększenia kosztów pośrednich finansowanych z mikrodotacji
powyżej 10% wartości mikrodotacji (inicjatywy oddolne).



Zmiany w projekcie

Zmiany wymagające zgody Operatora Wnioskodawca 
zobowiązany jest zgłosić Operatorowi, wraz z ich 
uzasadnieniem, z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni 
roboczych od daty ich otrzymania, a informacja o ich 
zatwierdzeniu będzie przekazywana drogą 
elektroniczną na adres wskazany przez 
Wnioskodawcę.  



a) w przypadku gdy przesunięcie w budżecie pomiędzy pozycjami kosztów 
przekracza 20% ich wartości. 

Zmiany w projekcie wymagające zgłoszenia Operatorowi

Przykład 1:

Wnioskodawca w budżecie oszacował, że na 
nagrody dla uczestników konkursu przeznaczy 400 zł. Na 
etapie realizacji okazało się, że zakładane nagrody można 
kupić za kwotę 300, a nie 400 zł. 

Jednocześnie okazało się, że kwota na 
poczęstunek okazała się niewystarczająca i Wnioskodawca 
chciałby przesunąć zaoszczędzoną na nagrodach kwotę 
100 zł na zakup produktów spożywczych. 100 zł stanowi 
25% kwoty 400 zł. Wnioskodawca zgłasza do Operatora 
prośbę o akceptację proponowanej zmiany i wstrzymuje 
się z realizacją zmian do czasu jej otrzymania.



b) w przypadku, gdy zmiana budżetu dotyczy utworzenia nowej pozycji 
budżetowej

Zmiany w projekcie wymagające zgłoszenia Operatorowi

Przykład 2:

Organizator pikniku sąsiedzkiego otrzymał 
nieprzewidziane na etapie składania wniosku 
wsparcie usługowe dzięki czemu zaoszczędził 
pieniądze przeznaczone na jedno z zadań. 

Ponieważ w pikniku sąsiedzkim ma wziąć 
udział duża liczba dzieci, Wnioskodawca chce dodać 
do budżetu nową pozycję dotyczącą zajęć 
animacyjnych dla dzieci. Wnioskodawca zgłasza do 
Operatora prośbę o akceptację proponowanej 
zmiany i wstrzymuje się z realizacją zmian do czasu 
jej otrzymania.



c) w przypadku gdy nastąpi zmiana danych zawartych w umowie

Zmiany w projekcie wymagające zgłoszenia Operatorowi

Jeśli zmianie ulegną jakiekolwiek dane 
zawarte w umowie – adres, nazwa 

organizacji, nazwisko osoby reprezentującej 
organizację pozarządową/grupę 

samodzielną, nazwisko koordynatora itp. –
prosimy o poinformowanie o tym fakcie 

Operatora drogą elektroniczną. 

Jeżeli zmiana ta dotyczyć będzie osób 
reprezentujących organizację w umowie, 

prosimy o przesłanie odpowiedniego 
dokumentu potwierdzającego tę zmianę.



Obowiązkiem Wnioskodawcy (Realizatora) jest też niezwłoczne 
informowanie Operatora o przeszkodach przy realizacji projektu, w 
szczególności o możliwości zaprzestania jego realizacji

Zmiany w projekcie wymagające zgłoszenia Operatorowi



Prawa majątkowe

Wszelkie dobra lub prawa majątkowe wytworzone i/lub 
powstałe i/lub nabyte w toku realizacji Projektu z 
wykorzystaniem środków mikrodotacji stanowić będą 
własność Wnioskodawcy.

GN samodzielnie – własność Operatora 

Po zakończeniu projektu Wnioskodawca zobowiązuje się 
korzystać z dóbr powstałych/ nabytych ze środków 
mikrodotacji jedynie w celach społecznie użytecznych.



Koszty kwalifikowalne

1. są niezbędne dla realizacji projektu 

2. są racjonalne i efektywne

3. zostały faktycznie poniesione i 

opłacone w okresie realizacji 

projektu 

4. są udokumentowane 

5. zostały przewidziane w budżecie 

projektu. 

6. są zgodne z odrębnymi przepisami 

prawa powszechnie 

obowiązującego. 



Koszty niekwalifikowalne

Lista kosztów niekwalifikowanych znajduje się w 
Regulaminie.

Regulamin dostępny jest do pobrania na stronie 
www.mazowszelokalnie.pl

http://www.mazowszelokalnie.pl


Koszty niekwalifikowalne

Inicjatywy oddolne
Koszty administrowania projektem, w tym w 
szczególności koszty koordynacji i rozliczenia projektu 
powyżej limitu 10% wartości mikrodotacji.  

Rozwój organizacji
wszystkie koszty pośrednie są niekwalifikowalne



Osoba fizyczna bez działalności gospodarczej – umowa zlecenie lub dzieło. 

Kwalifikowalne są wszystkie składki umowy cywilnoprawnej.

UWAGA: Częstym błędem jest podpisywanie umów o dzieło z osobami 

prowadzącymi zajęcia, świadczącymi usługi księgowe, prawne czy 

informatyczne (czyli dokonującymi czynności). Odpowiedzialność za 

sporządzenie niewłaściwej umowy spoczywa na stronie zamawiającej 

dzieło/czynność.

Rozliczanie kosztów wynagrodzeń

Umowa o dzieło

to umowa rezultatu 

odebrana na podstawie 

protokołu odbioru dzieła. 

Umowa zlecenia 

wskazuje na czynność wykonywaną na 

zlecenie zleceniodawcy w celu 

osiągnięcia przez niego efektów 

zaplanowanych działań. 



Rozliczanie kosztów wynagrodzeń

Grupy nieformalne samodzielne (GN)

W przypadku konieczności zawarcia umów cywilnoprawnych: 

a. Wnioskodawca zgłasza ten fakt drogą mailową Operatorowi przed podpisaniem 

umowy mikrodotacji

b. Następnie minimum 10 dni przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, 

Wnioskodawca przekazuje Operatorowi dane do umowy (za pośrednictwem 

formularza). 

c. Operator wysyła e-mailem umowę wraz z oświadczeniem i rachunkiem. 

Wnioskodawca przedstawia ją do podpisu wykonawcy.

a. Komplet podpisanych przez wykonawcę dokumentów (umowę w dwóch 

egzemplarzach, oświadczenie, rachunek) Wnioskodawca przekazuje 

Operatorowi wraz z innymi dokumentami księgowymi za dany miesiąc. 

b. Operator podpisuje umowę oraz dokonuje płatności (przelewem) na rzecz 

wykonawcy, a także płaci wynikające z niej podatki lub inne świadczenia (np. na 

rzecz ZUS).



W przypadku zawierania 
umów z podwykonawcami 
w treści umowy należy 
umieścić następujące 
zdanie:

Rozliczanie kosztów wynagrodzeń

„Dofinansowano ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 
ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie 
SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy”



• Obowiązek: wyodrębniona ewidencja księgowa!

• Na podstawie zapisów prowadzonych w księgach 
rachunkowych Wnioskodawca zobowiązany jest do 
sporządzenia sprawozdania określonego w umowie.

• Dowodem poniesienia wydatków jest opłacona 
faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej 
wartości dowodowej wraz z dowodem zapłaty 
(dotyczy mikrodotacji).

Prowadzenie 
dokumentacji

NGO + GN
z opiekunem



• Płatności są dokonywane bezpośrednio przez 
Wnioskodawców, 

• Płatności mogą być w gotówce lub przelewem
• Dokumenty księgowe w projektach GN powinny być 

wystawione na Operatora, tj.

Stowarzyszenie Europa i My
ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 568-15-10-181

Prowadzenie dokumentacji Grupy nieformalne
samodzielnie



Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia oryginałów 
dokumentów księgowych wraz z dokumentem „rozliczenie 
zaliczki” do siedziby Operatora (Fundacja Fundusz Współpracy -
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa z dopiskiem „ML <nr 
projektu>” na kopercie) w terminie do 5 dnia następującego po 
miesiącu którego dotyczą wydatki, tj. dokumenty:

• z datą czerwcową – do 7 lipca
• z datą lipcową – 5 sierpnia
• z datą sierpniową – 7 września
• z datą wrześniową – 7 października
• z datą październikową – do 8 listopada

Prowadzenie dokumentacji Grupy nieformalne
samodzielnie



W przypadku dokumentów księgowych innych niż faktura VAT, 
Wnioskodawca ma obowiązek skonsultować prawidłowość 
danego dokumentu z Operatorem.

Prowadzenie dokumentacji Grupy nieformalne 
samodzielnie

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że 
paragon NIE JEST dokumentem księgowym i 
nie stanowi podstawy do rozliczenia.

Wyjątkiem od tej zasady jest paragon do 
kwoty 450 zł brutto zawierający NIP 
nabywcy, który stanowi fakturę 
uproszczoną równoważną ze zwykłą fakturą.



Wnioskodawca zobowiązany jest do 
przechowywania oryginalnej dokumentacji 
związanej z realizacją projektu 
do 31 grudnia 2027 roku.

Prowadzenie dokumentacji

Należy dokumentować prowadzone działania 
np. poprzez:

• listy obecności na spotkaniach, szkoleniach 
lub konferencjach,

• dokumentacje filmową lub fotograficzną.



Rachunek/ faktura* dotyczy wydatków poniesionych na: zakup namiotu promocyjnego i bannera reklamowego
Kwota kwalifikowana: 1250 PLN ze środków: 
-dotacji  1250 PLN
-środków własnych 0 PLN

Nazwa zadania: koszty bezpośrednie
Numer i nazwa pozycji w budżecie : 
poz. 1. faktury dot, poz. 1. budżetu  „namiot promocyjny” 1000 PLN
poz. 2 faktury dot. poz. 2 budżetu „banner reklamowy” 250 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: 111/NGO/2022, 
Tytuł projektu: Promocja Fundacji „Lato” 
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Sprawdzono pod względem merytorycznym.
Mateusz Szymański
21.10.2022

............................................................................................................. 
Data, podpis, pieczątka osoby upoważnionej do podpisywania faktur

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.
Janina Maślak
25.10.2022

............................................................................................................. 
Data, podpis, pieczątka księgowej 

Opisywanie dokumentów księgowych



PAMIĘTAJ!

• Każdy dokument musi zostać zatwierdzony pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym. 

• Zgodność pod względem merytorycznym oznacza, że osoba odpowiedzialna za 
podejmowanie decyzji w organizacji potwierdza zgodność wydatku z budżetem 
projektu, a także potwierdza poprawność wystawienia dokumentu.

• Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym (wraz z podpisem osoby 
upoważnionej, tj. odpowiedzialnej za finanse w organizacji – księgowej/ 
księgowego, skarbnika). Formuła ta oznacza sprawdzenie dokumentu pod 
względem finansowym.

• Każdy dokument finansowy musi zawierać trwały opis na oryginale (nie może 
być załączony na osobnej kartce ani sporządzony ołówkiem) oraz informacje, 
jakie koszty zostały poniesione i z jakiej pozycji budżetowej są finansowane.

Opisywanie dokumentów księgowych
NGO + GN z opiekunem



Faktura dotyczy wydatków poniesionych na:  np. zakup ……….

Kwota kwalifikowana:  …. PLN

Nr i nazwa pozycji w budżecie   1, pn. „….”
(w przypadku gdy na jednym dokumencie znajdują się wydatki dotyczące kilku pozycji 
budżetowych trzeba wyszczególnić które pozycje faktury dot. których pozycji kosztorysu, 
tj. np.: pozycja 1 i 2 faktury dotyczy pozycji 1 kosztorysu itd.)

Numer umowy o dofinansowanie: ………./GN/2022
Tytuł projektu: ……………………..
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz 
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze 
Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, 
Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Opis sporządził/a: imię, nazwisko

Opisywanie dok. księgowych
Grupy nieformalne 
samodzielnie



Faktura dotyczy wydatków poniesionych na:  wykonanie usługi malowania 
dachu
Kwota kwalifikowana:  300,00 zł
Nr i nazwa pozycji w budżecie: 6. malowanie dachu

Numer umowy o dofinansowanie: 3243/GN/2022
Tytuł projektu: Odnowienie świetlicy w Radzanowie”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz 
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze 
Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, 
Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Opis sporządził/a: imię, nazwisko

Opisywanie dok. księgowych
Grupy nieformalne 
samodzielnie



• Rachunek/faktura wystawiony 
na nieodpowiedni  podmiot

• Rachunek/faktura wystawiony 
lub opłacony po terminie 
kwalifikowalności

• Dokument nie jest dowodem 
księgowym (paragony)

• Brak opisu i dekretacji 
księgowej

• Brak informacji o źródle 
finansowania

Najczęstsze błędy



WKŁAD WŁASNY

GRUPY NIEFORMALNE SAMODZIELNE

Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do 
projektu, który określił we wniosku o mikrodotację. Wkład własny 
może zostać wniesiony jedynie w postaci wkładu niefinansowego
(rzeczowego, usługowego lub osobowego).

ORGANIZACJE I GRUPY NIEFORMALNE ZE WSPARCIEM

Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do
projektu, który określił we wniosku o mikrodotację. Wkład własny
może zostać wniesiony w postaci wkładu finansowego lub
niefinansowego (rzeczowego, usługowego lub osobowego).



SPRAWOZDANIE



• Sprawozdanie należy złożyć na udostępnionej 
przez Operatora stronie 
www.generator.mazowszelokalnie.pl/login oraz 
w formie papierowej, wydrukowanej i podpisanej 
przez osoby upoważnione do reprezentacji 
Wnioskodawcy oraz Realizatora.

• Weryfikacja sprawozdań następuje w ciągu 
jednego miesiąca od dnia otrzymania 
sprawozdania.

Sprawozdanie

• Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia merytorycznego i finansowego 
sprawozdania w terminie 10 dni od końcowej daty realizacji projektu 
określonej w umowie.



PROMOCJA



• UWAGA! Do obowiązków Realizatorów projektów należy informowanie o 
współfinansowaniu projektu ze środków otrzymanych z Programu ML -
wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w 
szczególności:  publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w 
widocznym miejscu opatrzone logo programu i napisem:

• dotyczy to także zakupów sprzętu (głównie ścieżka RO)

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
„Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, 
Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Informacja i promocja



Promocja
LOGO

Logo Mazowsze Lokalnie powinno być umieszczane na wszystkich 

materiałach, w szczególności:

• promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,

• na zakupionym sprzęcie i wyposażeniu, 

• proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, 

• w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

• Logo dostępne jest na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl



Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w 
odniesieniu do wytworzonych materiałów skutkować 

będzie uznaniem wydatków związanych z 
wytworzeniem tych materiałów za niekwalifikowane 

oraz powstaniem roszczenia o ich zwrot.



Prowadzenie i przesyłanie dokumentacji zdjęciowej/ filmowej oraz 
informowanie o wydarzeniach otwartych

• Realizator zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Operatorowi 
dokumentację zdjęciową / filmową / audiowizualną z realizacji 
Projektu 

• Pisemna zgoda autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych 
publikacjach i artykułach dotyczących programu, wykorzystanie w 
opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach 
Programu oraz umieszczenie na stronie internetowej 
www.mazowszelokalnie.pl. 

• Realizator zobowiązuje się do informowania Operatora o 
najważniejszych, otwartych wydarzeniach lokalnych prowadzonych w 
ramach projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej 
na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Informacja i promocja





.com/mazowszelokalnie

• Zachęcamy do polubienia strony programu Mazowsze Lokalnie na Facebooku

• Umieszczając informacje na swoich profilach/ fanpage’ach prosimy 
informować o tym, że działanie odbywa się w ramach @Mazowsze Lokalnie 

umieszczając znak @co spowoduje, że my dostaniemy informacje o takim 

poście i będziemy mogli go udostępnić na naszej stronie, a tym samym 
sprawić, że więcej osób dowie się o Waszych działaniach. 

• Zachęcamy także to tagowania #mazowszelokalnie.

Informacja i promocja



Przetwarzanie danych osobowych

• Realizator i Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Operatora w zakresie i na potrzeby 
realizacji projektu. 

• Realizator i Wnioskodawca zobowiązują się, że oni sami oraz 
osoby zaangażowane w realizację projektu, będą przestrzegać 
właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

• W przypadku zamiaru wykorzystania w materiałach 
promocyjnych lub sprawozdawczych wizerunku uczestników 
projektu lub innych osób trzecich, każdorazowo Realizator 
zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody danej osoby. 
Zgoda ta powinna obejmować możliwość wykorzystania 
wizerunku tych osób przez Operatora.  

RODO – dane osobowe



MONITORING 
I KONTROLA



▪ Operator zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli realizacji 
zaplanowanych działań i osiągania zaplanowanych rezultatów oraz 
prawidłowości i efektywności wykorzystania mikrodotacji, a także 
prawidłowości dokumentowania prowadzonych działań i ponoszonych 
kosztów. 

▪ Wnioskodawca i Realizator zobowiązują się do poddania się kontroli ze 
strony Operatora lub innych instytucji kontrolnych w tym NIW-CRSO, 
Urząd Marszałkowski oraz udostępnienia wszelkiej niezbędnej 
dokumentacji.

▪ Monitoring i kontrole mogą być prowadzone u reprezentantów 
Wnioskodawcy lub w miejscu realizacji projektu oraz drogą pocztową, 
elektroniczną lub telefonicznie w okresie od dnia wejścia w życie umowy 
do 31 grudnia 2027 roku.

Monitoring i kontrola



WSPARCIE



Kontakt poprzez skrzynkę konkursową:
kontakt@mazowszelokalnie.pl

lub bezpośrednio:

Edyta Oželis: eozelis@cofund.org.pl

Sylwia Krzyżanowska: skrzyzanowska@cofund.org.pl

Daniel Prędkopowicz: predkopowicz@europaimy.org

KONTAKT

mailto:kontakt@mazowszelokalnie.pl
mailto:eozelis@cofund.org.pl
mailto:skrzyzanowska@cofund.org.pl
mailto:predkopowicz@europaimy.org


DZIĘKUJEMY!


