
Projekt FIO- Małopolska Lokalnie. 
Południe

Dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt realizowany w partnerstwie:

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie 
Zielona Linia, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacja Horyzont 360.  



Cel projektu i Grupa Docelowa

Cel projektu:

tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i
obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie
południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw
oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe
i młode organizacje pozarządowe.

Projekt skierowany jest do:

1) organizacji pozarządowych, które działają na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza nie dłużej niż 30 miesięcy, a ich
dochód nie przekroczył kwoty 25 tyś PLN za rok 2017

2) grup nieformalnych i samopomocowych, które działają na obszarze
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza



Rodzaj wsparcia
•organizacje pozarządowe:

przekazanie tzw. mikrodotacji na realizację przedsięwzięć społecznych oraz
rozwój instytucjonalny organizacji

•grupy nieformalne:

przekazanie środków na wsparcie realizacji tzw. lokalnych przedsięwzięć,
czyli inicjatyw grup nieformalnych



Na co można przeznaczyć środki z mikrodotacji: 

• projekt społeczny czyli realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku
publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
skierowany do odbiorców z obszaru danego powiatu

• zakresie części zw. z rozwojem instytucjonalnym organizacji to, np.:

-zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji,
oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego;

-adaptacja lokalu, do którego organizacja posiada tytuł prawny;

-podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy.

Ze środków mikrodotacji finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie 
działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Tym samym, środki nie mogą być przeznaczone 

na finansowanie działalności gospodarczej.



Rodzaj organizacji, które mogą otrzymać wsparcie

Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, m.in.

1) stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki
stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, fundacje,

2) kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze,

3) samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;

5) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

6) spółdzielnie socjalne;

7) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.



Młode organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o 
mikrodotację na:

 projekt społeczny czyli realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku
publicznego, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania, przy czym kwota
dotacji nie może przekroczyć 3.000,00 PLN

oraz

 rozwój organizacji (wsparcie instytucjonalne) w kwocie nie większej niż 2.000,00 PLN

Maksymalna kwota dotacji  dla młodych organizacji pozarządowych wynosi 5.000,00 PLN



W konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć 
wnioski mogą składać:

Grupy nieformalne – grupy nieposiadające osobowości prawnej (tutaj: także oddziały terenowe 
organizacji nieposiadające osobowości prawnej), złożone z min. 3 osób pełnoletnich, posiadających 
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego 

w jednym z powiatów: nowosądecki i Miasto Nowy Sącz, które wspólnie realizują lub chcą 
realizować działania w sferze pożytku publicznego.

Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dofinansowania tylko na projekt społeczny, czyli 
wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych 

określonej w art. 4 UoDPPioW.

Maksymalna kwota dotacji dla grupy wynosi nie więcej niż 3.000,00 PLN.

UWAGA:

W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić osoby należące do organów statutowych 
istniejącej organizacji pozarządowej. Ponadto, jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy 

nieformalnej.



Wkład własny: to środki własne niefinansowe wnoszone do projektu przez Wnioskodawcę, np. w
postaci nieodpłatnej pracy na rzecz projektu, czyli wolontariatu.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w wysokości 
min. 15% wnioskowanej dotacji.

Wkład własny



Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa 
sposoby:

1. samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy nieformalnej samodzielnie składają 
wniosek i podpisują umowę na realizację projektu. 

2. z PATRONEM, czyli organizacją pozarządową bądź innym podmiotem zarejestrowanym na
terenie województwa małopolskiego na obszarze jednego z powiatów: myślenicki, limanowski,
gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, tarnowski, brzeski,
Miasto Nowy Sącz oraz Miasto Tarnów

GRUPOM NIEFORMALNYM NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ
LUB INNYM UPRAWNIONYM PODMIOTEM, CELEM ZŁOŻENIA WNIOSKU DO KONKURSU



Sposób złożenia wniosku
Wnioski składane są za pomocą platformy witkac.pl



Sposób złożenia wniosku

Wnioskodawcy składają wnioski do Operatora zgodnie z obszarem realizacji działań w ramach
projektu. Przykład: organizacja ma siedzibę w Gorlicach, ale działania będą realizowane w
Nowym Sączu. W tym przypadku właściwym Operatorem jest Fundacja HORYZONT360
(Operator na terenie Miasta Nowy Sącz i Powiat nowosądecki)

Każda uprawniona organizacja pozarządowa i grupa nieformalna może złożyć w ramach konkursu
w 2018 roku tyko jeden wniosek. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy organizacja występuje jako
patron dla kilku grup nieformalnych, bądź sama wnioskuje i jednocześnie występuje jako
patron grupy nieformalnej.

Projekty mogą być realizowane od września 2018 roku do 30.11.2018 roku.

Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni oraz nie dłużej niż 90 dni.



Dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych składających wniosek wraz z 
Patronem: limit wysokości całości kosztów obsługi zdania publicznego finansowanych z dotacji 

wynosi w sumie 25% wartości dotacji. 

W przypadku grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie nie ma możliwości 
sfinansowania kosztów obsługi księgowej w ramach złożonego wniosku.

Rodzaje wydatków kwalifikowanych 



Subregion IV

Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

Fundacja HORYZONT360

Ul. Jagiellońska 18

33-300 Nowy Sącz

Tel. 667 666 508

fundacja@fundacjahoryzont360.pl

poniedziałek, godz. 8.00-16.00, wtorek, godz. 9.00- 17.00

Biuro Projektu

mailto:fundacja@fundacjahoryzont360.pl


Dziękujemy za uwagę!


