
  

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara – edycja 2016! 

Kto może ubiegać się o Mikrodotację? 

 

 

Na co można przeznaczyć Mikrodotację? 
Na działania, które dążą do realizacji celów Programu FIO tj. 

 

 

 

 

 

Jakie koszty? 

 

 

 

 

 

Maksymalna kwota Mikrodotacji wynosi 5.000 zł! 

 

Jak złożyć ofertę w Konkursie? 

Rejestrujemy/logujemy się w Generatorze na stronie www.witkac.pl (dostęp do generatora także na pisop.org.pl/fio) i wypełniamy ofertę 

 

 

Ofertę składamy on line poprzez naciśniecie przycisku „Złóż ofertę” – ostateczny termin składania wniosków to 25.03.2016 r. do godziny 15.00 

 

 

 

Organizacja Pozarządowa oraz Grupa nieformalna/samopomocowa z Patronem musi pamiętać o załączeniu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego tylko  

w przypadku, gdy nie jest dostępny w wyszukiwarce KRS pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t 

 

 

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl. 

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka. 

Grupa nieformalna: 

 Co najmniej 3 osoby fizyczne 

 Zamierzające realizować wspólnie 
Inicjatywy ze sfery pożytku publicznego 

 MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY  
ZA POŚREDNICTWEM  
STOWARZYSZENIA/FUNDACJI 
 

Grupa samopomocowa: 

 Dobrowolne zespoły osób fizycznych, 
których aktywne działania skierowane są 
na pokonywanie problemów oraz zmianę 
warunków życia ich członków 

 Posiadająca lub nieposiadająca 
osobowości prawnej 

Młoda Organizacja Pozarządowa: 

 Siedziba zlokalizowana na terenie 
Wielkopolski 

 Nie starsza niż 18 miesięcy 

 Roczny budżet nie większy niż 25 tys. zł. 

Inicjatywy oddolne, które: 

 Przekładają się na wzrost aktywności obywatelskiej 

 Pozwalają obywatelom realnie rozwiązywać konkretne 
problemy 

 Mieszczą się w sferze pożytku publicznego 
poprzez np. 

 Warsztaty, spotkania, akcje 

Rozwój organizacji pozarządowej, który: 

 Przekłada się na wzrost roli organizacji pozarządowych 
w rozwiązywanie lokalnych problemów  

poprzez np.: 

 Opracowanie Planu Rozwoju Organizacji 

 Zakup sprzętu biurowego, adaptację lokalu 

 Podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy 
 

Bezpośrednie m. in.: 

 Koszty osobowe merytoryczne 

 Koszty związane z uczestnictwem 
bezpośrednich odbiorców 

 Koszty adaptacji pomieszczeń 

Administracyjne (np. obsługa księgowa): 

 MOP – do 20% 

 Grupa nieformalna  lub 
samopomocowa z Patronem – do 10 % 

 Grupa nieformalna lub samopomocowa 
w imieniu własnym – 5% (tylko obsługa 
księgowa) 

Wkład własny 10% Mikrodotacji 
 

Osobowy                                 Finansowy  
NGO, grupy                             wyłącznie NGO 
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