INFORMACJE NT. NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
MIKRODOTACJI NA REALIZACJĘ KARPACKICH INICJATYW LOKALNYCH W
RAMACH ZADANIA PN. „KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”
SFINANSOWANEGO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030
1) Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym jego warunki
i kryteria:
1. Cel konkursu
Celem konkursu jest zwiększenia zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie
publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo
śląskie, małopolskie, podkarpackie).
Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.
Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągniecia celu Programu NOWEFIO, tj. do
zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez
poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu
publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
2. Typy inicjatyw
Inicjatywy (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągniecia celu konkursu, mogą mieć różną
formę, np.:
 zajęcia edukacyjne,
 warsztaty,
 seminaria,
 wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów),
 opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych,
 wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.
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W trakcie planowania działań potencjalni beneficjenci zobowiązani będą do uwzględnienia
ograniczeń i wymogów sanitarnych wynikających z sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.
Niedopuszczalne jest planowanie działań, które nie byłyby zgodne z obowiązującymi
ograniczeniami. W przypadku istnienia ograniczeń – zalecenie będzie projektowanie działań w
formie zdalnej.
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3. Podmioty uprawione do składania wniosków
1) Młode organizacje pozarządowe czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymieniony w
art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej
niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację na realizację inicjatywy karpackiej.
Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania
nie może przekraczać 30 tys. zł.
2) Grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujących działania w sferze
pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o
wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych
określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją
pozarządową (tzw. patronem).
Zgodnie z Regulaminem NOWEFIO wykluczone zostanie udzielenie mikrodatacji młodym
organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym, w których skład wchodzą osoby
powiązane (interesami gospodarczymi, powiazaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub
innymi sytuacjami mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne rozstrzygniecie konkursów
dotacyjnych) z członkami władz Wnioskodawcy - Operatora udzielającego grantu oraz osób
zaangażowanych w proces udzielania, tj. z pracownikami Wnioskodawcy lub ekspertami
dokonującymi oceny złożonych wniosków.
Wszystkie podmioty (łącznie z patronem) muszą mieć siedziby lub miejsce zamieszkania (w
przypadku grup nieformalnych) w polskiej części regionu karpackiego (podkarpackie, małopolskie
i śląskie).
4. Finansowanie
Pojedyncza inicjatywa: max. 10 000,00 PLN
Możliwe będzie ubieganie się o mniejszą mikrodotację, nie mniej jednak niż 3000 PLN.
Wysokość przyznawanej mikrodotacji będzie adekwatna do zaplanowanych działań oraz
możliwości jej realizacji przez organizację/grupę nieformalną i ich partnerów.
5. Obszar wsparcia
Polska część regionu karpackiego (podkarpackie, małopolskie i śląskie).
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7. Kwalifikowalność kosztów
Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:
─ został poniesiony zgodnie z umową o dofinansowanie i zatwierdzonym wnioskiem o
dofinansowanie wraz z załącznikami do ww. dokumentów,
─ jest zgodny z zasadami programowymi,
─ jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
─ został faktycznie poniesiony w okresie wynikającym z umowy o dofinansowanie,
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6. Wskaźniki
Realizacja celów inicjatyw oraz postęp realizacji inicjatyw monitorowane będą poprzez wskaźniki
produktu i rezultatu. Projekty, które nie będą przyczyniają się do realizacji wskaźników konkursu
nie otrzymają dofinansowania. Wskaźniki te zostaną określone podczas opracowywania
dokumentacji konkursowej.
Dla każdej inicjatywy wymagane będzie zdefiniowanie:
– wskaźników produktu, które obrazują bezpośredni, materialny efekt realizacji inicjatywy,
mierzony konkretnymi wielkościami np.: liczba wydarzeń, liczba uczestników, itp.
– wskaźników rezultatu, które obrazują wpływ zrealizowanej inicjatywy na otoczenie, uzyskany
bezpośrednio po zakończeniu realizacji.

─
─

został poniesiony w związku z realizacją mikroprojektu i jest niezbędny do jego realizacji,
został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów,
─ został należycie udokumentowany,
─ został odpowiednio zaksięgowany w wyodrębnionej na potrzeby mikroprojektu ewidencji
księgowej (nie dotyczy wydatków rozliczanych w sposób uproszczony),
─ został wykazany we wniosku o płatność,
─ nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego.
Wydatkiem niekwalifikowalnym jest wydatek nie spełniający co najmniej jednego z warunków
wymienionych powyżej
W ramach działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego nie
przewiduje się finansowania infrastruktury oraz zaplecza sprzętowego służącego do prowadzenia
działań.
Zakup wyposażenia możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów,
przy czym może on stanowić jedynie element uzupełniający, nie może być wiodącym działaniem,
ani pod względem rzeczowym, ani pod względem finansowym.
Kategorie wydatków kwalifikowalnych w budżecie inicjatywy:
─ koszty personelu,
─ wydatki biurowe i administracyjne,
─ koszty podróży i zakwaterowania,
─ koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych,
─ wydatki na wyposażenie.
8. Informacja i promocja inicjatywy
Realizatorzy inicjatywy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, zobligowani będą do
informowania ogółu społeczeństwa o tym, że realizowana przez nich inicjatywa została
sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Organizacji Obywatelskich w
ramach Programu NOWEFIO. Szczegółowe informacje dot. informacji i promocji zostaną zawarte
w załączniku do regulaminu.
9. Procedura składania wniosków
Wnioski składane będą do siedziby Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
innego operatora lub osobiście (data dostarczenia wniosku do siedziby Wnioskodawcy) na
formularzu (wersja papierowa) w terminie i zgodnie z zasadami naboru.
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Oceny merytoryczna wniosków zlecona zostanie ekspertom zewnętrznym. Każdy wniosek
oceniony zostanie przez 2 ekspertów. Na podstawie średniej ocen sporządzona zostanie lista
rankingowa.
Kryteria oceny:
 adekwatność inicjatywy w odniesieniu do celów konkursu,
 jakość zaplanowanych działań do zidentyfikowanych potrzeb
 możliwość realizacji działań zaplanowanych we wniosku
 zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań, które
obejmuje wniosek.
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10. Ocena i wybór inicjatyw
Ocena formalna wykonana zostanie przez zespół projektowy i/pracowników Stowarzyszenia.

Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo
(oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej 1 organizacji o analogicznym statusie, jak te
objęte wsparciem oraz wolontariuszy. Wymagane będzie wykazanie się zaangażowaniem w
realizację inicjatyw wolontariusza/wolontariuszy w min. wymiarze 20 godz.
Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym
samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.) lub przedsiębiorcami, którzy
włączeni zostaną w realizację inicjatywy. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie
do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty
otrzymają inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.
Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw zawarte będą w załączniku do regulaminu.
11. Sprawozdawczość
Stowarzyszenie będzie monitorować realizację inicjatyw i osiągnięć wskaźników produktu lub
rezultatu. Podstawowym instrumentem monitorowania będzie raport – sprawozdanie z realizacji
inicjatywy.
2) Zasady, sposób monitorowania i oceny projektów zlecanych do realizacji realizatorom
projektów:
1) Wskaźniki
Realizacja celów oraz postęp realizacji inicjatyw monitorowane będą poprzez wskaźniki produktu i
rezultatu. Wskaźniki te zostaną określone podczas opracowywania dokumentacji konkursowej.
Dla każdej inicjatywy wymagane będzie zdefiniowanie:
– wskaźników produktu, które obrazują bezpośredni, materialny efekt realizacji inicjatywy,
mierzony konkretnymi wielkościami np.: liczba wydarzeń, liczba uczestników, itp.
– wskaźników rezultatu, które obrazują wpływ zrealizowanej inicjatywy na otoczenie, uzyskany
bezpośrednio po zakończeniu realizacji.
Stopień osiągniecia wskaźników będzie monitorowany:
─ W trakcie realizacji inicjatywy – monitoring ze strony personelu projektu,
─ Po zakończeniu inicjatywy – na podstawie informacji zawartych w raporcie –
sprawozdaniu.
2) Kwalifikowalność kosztów
Kwalifikowalność kosztów weryfikowana będzie:
─ W trakcie realizacji inicjatywy – monitoring ze strony personelu projektu,
─ Po zakończeniu inicjatywy – na podstawie informacji zawartych w raporcie –
sprawozdaniu.
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Podstawowym instrumentem monitorowania będzie raport – sprawozdanie z realizacji inicjatywy.
Realizacja inicjatywy weryfikowana będzie na podstawie informacji zawartych, m.in. w:
1) zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
2) umowie o dofinansowanie lokalnej inicjatywy karpackiej wraz z załącznikami i aneksami,
3) raporcie – sprawdzaniu z realizacji wraz ze wszystkimi załącznikami,
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3) Sprawozdawczość
Stowarzyszenie będzie monitorować realizację inicjatyw i wskaźników produktu lub rezultatu.
Monitoring będzie polegał na analizie danych obrazujących postęp we wdrażaniu inicjatyw,
uczestnictwie przedstawicieli Stowarzyszenia w wydarzeniach realizowanych w ramach inicjatyw.
Umożliwi to ocenę realizacji inicjatyw.

4) dokumentach źródłowych służących potwierdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności
wydatków ujętych w raporcie z realizacji.
Stowarzyszenie – Operator konkursu, sprawdzać będzie, czy:
1) raport z realizacji inicjatywy został prawidłowo wypełniony pod względem formalnym i
rachunkowym,
2) załączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
3) rzetelnie przedstawiono realizację wskaźników,
4) wydatki ujęte w części finansowej raportu są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o
dofinansowanie oraz czy są prawidłowe oraz zgodne z zasadami kwalifikowalności.
Termin składania raportów – sprawozdań zostanie określony w regulaminie konkursu.
Realizatorzy lokalnych inicjatyw karpackich zobligowani będą do ich złożenie w roku, w którym
miała miejsce realizacja inicjatywy, w terminie umożliwiającym weryfikację raportu.
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Zasady, sposób składania raportów – sprawozdań z realizacji lokalnych inicjatyw karpackich
określone zostaną w regulaminie.
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