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1. Informacje o projekcie 

Projekt pod nazwą „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja” jest realizowany przez 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach oraz Fundację Rozwoju Aktywizacji Młodzieży. Projekt 

jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO). 

Okres realizacji projektu to 01.03.2017 – 31.12.2017. 

2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 

O dofinansowanie w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw mogą ubiegać się: 

a) młode organizacje pozarządowe. Są to podmioty spełniające definicję organizacji pozarządowej 

(w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które 

zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 

mikrodotację. Dodatkowo roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys zł (budżet 

oznacza przychody za ostatni zamknięty rok obrotowy – w czasie podpisywania umowy 

organizacja składa sprawozdanie finansowe; w przypadku gdy organizacja nie ma zamkniętego 

roku obrotowego podaje przychody za ubiegły rok w oświadczeniu podczas podpisywania 

umowy; w przypadku organizacji zarejestrowanej w roku, w którym ubiega się ona o 

mikrodotację, budżet oznacza środki otrzymane w bieżącym roku kalendarzowym do dnia 

złożenia wniosku o mikrodotację, a jego wysokość potwierdzana jest oświadczeniem składanym 

na etapie podpisywania umowy); 

b) grupy nieformalne. Pod tym pojęciem należy rozumieć porozumienie co najmniej trzech 

pełnoletnich osób, które wspólnie chcę realizować działania w sferze pożytku publicznego. 

Grupa nieformalna jest porozumieniem, które nie posiada osobowości prawnej i nie wymaga 

zawarcia pisemnej umowy, formalnego porozumienia itp. Jednocześnie żadna z osób 

wchodzących w skład grupy nieformalnej nie może pełnić funkcji w organach statutowych 

istniejącej organizacji pozarządowej. Równocześnie każda z osób występujących w grupie 

nieformalnej musi być osobą pełnoletnią i zamieszkałą na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

c) grupy samopomocowe. Są to zespoły osób, które chcą w ramach konkursu sfinansować działania 

skierowane do członków grupy. Jeśli grupa samopomocowa ma status organizacji pozarządowej, 

może złożyć wniosek o dofinansowanie jako młoda organizacja pozarządowa, o ile spełnia 

wymogi określone w punkcie a). Jeśli grupa samopomocowa nie posiada statusu organizacji 

pozarządowej, może ubiegać się o dofinansowanie jako grupa nieformalna, o ile skupia co 

najmniej 3 osoby, a planowane działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. 

Powyższe zapisy oznaczają, że grupa samopomocowa musi określić, czy jest młodą organizacją 

pozarządową, czy grupą nieformalną. W zależności od tego, jaki status posiada grupa 

samopomocowa, należy odpowiednio wypełnić formularz wniosku o dotację.  

W całej Instrukcji, ilekroć mowa jest o organizacji  pozarządowej, należy przez to rozumieć młodą 

organizację pozarządową w rozumieniu punktu a) lub grupę samopomocową posiadającą osobowość 

prawną i spełniającą definicję młodej organizacji pozarządowej. Pod pojęciem grupy nieformalnej, 

należy rozumieć grupę nieformalną spełniającą definicję opisaną w punkcie b) lub grupę 

samopomocową nie posiadającą osobowości prawnej, spełniającą definicję opisaną w punkcie b). 

Przy ubieganiu się o dofinansowanie proszę pamiętać o następujących ograniczeniach: 
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 organizacja pozarządowa może w ramach projektu otrzymać tylko jedną dotację w każdym roku 

kalendarzowym. Oznacza to, że jeśli wniosek złożony przez organizację pozarządową zostanie 

dofinansowany, to wszystkie inne wnioski, złożone w danym roku kalendarzowym przez tą samą 

organizację będą automatycznie odrzucane na etapie oceny formalnej. 

 osoba fizyczna może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej, która otrzyma dotację w 

każdym roku kalendarzowym. Oznacza to, że członkowie grup nieformalnych, którzy otrzymają 

dofinansowanie w danym roku kalendarzowym nie mogą ubiegać się ponownie o 

dofinansowanie. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce, wniosek zostanie automatycznie 

odrzucony na etapie oceny formalnej. 

 Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej lub organizacja pozarządowa może wielokrotnie 

ubiegać się o dofinansowanie w ramach różnych tur naboru wniosków. Oznacza to, że jeśli 

wniosek złożony przez organizację pozarządową / grupę nieformalną nie uzyska dofinansowania, 

możliwe jest składanie kolejnych wniosków w ramach następnych tur naboru. 

 W ramach każdej tury naboru, organizacja pozarządowa może złożyć tylko jeden wniosek o 

dofinansowanie. 

 W ramach każdej tury naboru, osoba fizyczna, może być członkiem tylko jednej grupy 

nieformalnej. 

 Osoba wchodząca w skład zarządu (lub innych organów statutowych) organizacji pozarządowej, 

NIE MOŻE równocześnie występować jako członek grupy nieformalnej. 

Grupa nieformalna może ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie, lub jako grupa wspierana 

przez organizację pozarządową lub inny podmiot uprawniony do aplikowania o środki w ramach FIO 

zgodnie z par. 7 ustęp 4 Regulaminu projektu. Niezależnie od wybranej ścieżki, realizatorem 

inicjatywy finansowanej w ramach projektu będzie grupa nieformalna. Jedyną różnicą będzie zmiana 

sposobu rozliczenia przyznanych środków. Jeśli grupa nieformalna będzie ubiegać się o 

dofinansowanie samodzielnie, to wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio przez Operatora 

- Stowarzyszenie Integracja i Rozwój lub Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, na podstawie 

dokumentów księgowych dostarczonych przez grupę nieformalną. Jeśli natomiast grupa nieformalna 

będzie wspierana przez inny podmiot , to do zadań tego podmiotu będzie należało rozliczenie 

finansów związanych z przyznaną dotacją (środki finansowe będą przekazane na rachunek bankowy 

podmiotu wspierającego). 

Podmiot wspierający grupę nieformalną (tzw. Patron) nie musi spełniać definicji młodej 

organizacji pozarządowej w rozumieniu zapisów Instrukcji. Jego doświadczenie i potencjał kadrowy, 

techniczny i materialny nie będzie również brany pod uwagę przy ocenie wniosku – oceniane będą 

wyłącznie kwalifikacje i doświadczenie osób tworzących grupę nieformalną. W przypadku przyznania 

dofinansowania na realizację inicjatywy przez grupę nieformalną wspieraną przez inny podmiot, 

podpisana będzie umowa trójstronna. 

Poza mechanizmem polegającym na wspieraniu grupy nieformalnej przez inny podmiot, w 

ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja nie ma możliwości składania 

wniosków partnerskich. 

Dodatkowe ograniczenia w kwestii możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

konkursu, można znaleźć w punkcie 3 (definicja sfery pożytku publicznego) oraz w punkcie 4 

(ograniczenia terytorialne) Instrukcji. 
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3. Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie? 

W ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja można otrzymać dotację w 

maksymalnej wysokości 5 tys. zł. Może być ona przeznaczona na sfinansowanie działań w sferze 

pożytku publicznego. Pod pojęciem sfery pożytku publicznego należy rozumieć zagadnienia 

wymienione w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywy, które 

nie będą wpisywać się w żaden z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy, nie będą mogły uzyskać 

dofinansowania. 

O dofinansowanie działań związanych ze sferą pożytku publicznego mogą występować zarówno 

grupy nieformalne, jak i organizacje pozarządowe. 

Jeśli wniosek będzie zakładał finansowanie działań w sferze pożytku publicznego, to należy 

pamiętać, że dofinansowana inicjatywa powinna mieć charakter lokalny, nakierowany na 

rozwiązywanie konkretnych problemów społeczności lokalnej. Mogą to być problemy dotykające 

ogółu albo części społeczności lokalnej.  

Organizacja pozarządowa może w ramach projektu starać się o przyznanie dotacji, która będzie 

wykorzystana na jej rozwój i wzmocnienie potencjału. W ramach tego typu działań możliwe jest 

finansowanie wydatków poniesionych na: 

 sprzęt biurowy, 

 sprzęt związany z obszarem działalności organizacji, 

 adaptację lokalu wykorzystywanego przez organizację pozarządową, 

 zakup oprogramowania komputerowego, 

 podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, 

 częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub 

informatyczną, 

 poszerzanie zakresu świadczonych usług, 

 pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (plany muszą obejmować okres co 

najmniej 12 miesięcy) – w tej kategorii możliwe jest wydatkowanie do 10% wartości dotacji. 

Grupy nieformalne, składające wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach projektu, nie 

mogą ubiegać się o dotację na rozwój i wzmocnienie ich potencjału. Grupy nieformalne mogą 

otrzymać dofinansowanie wyłącznie na działania sfery pożytku publicznego. 

Organizacja pozarządowa nie może złożyć wniosku, zakładającego zarówno działania w sferze 

pożytku publicznego, jak i działania na rzecz rozwoju organizacji pozarządowej. Jeśli zapisy wniosku o 

dofinansowanie będą wskazywały, iż wniosek zawiera elementy zarówno jednego, jak  i drugiego 

typu działań, będzie wówczas odrzucany na etapie oceny formalnej jako niezgodny z regulaminem. 

Oznacza to, że: 

 Jeśli wniosek zakłada działania związane ze sferą pożytku publicznego, wniosek nie może 

zawierać żadnych wydatków nie związanych z zaplanowanymi działaniami, mających na celu 

rozwój wnioskodawcy.  

 Jeśli wniosek zakłada działania nakierowane na rozwój i wzmocnienie potencjału młodej 

organizacji pozarządowej będącej wnioskodawcą, nie może zawierać żadnych działań nie 

należących do katalogu opisanego powyżej, w szczególności działań skierowanych do 

społeczności lokalnej. 
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Ograniczenie czasowe związane z realizacją zadania: grupa nieformalna lub organizacja 

pozarządowa, która uzyska dotację w ramach projektu, będzie zobowiązana do zrealizowania 

zaplanowanych działań oraz opracowania sprawozdania z realizacji inicjatywy w terminie określonym 

w umowie i wniosku o dofinansowanie. Termin ten nie będzie mógł wykraczać poza rok 

kalendarzowy, w którym inicjatywa uzyskała dofinansowanie. W związku z tym w ramach konkursu 

nie będzie możliwe finansowanie żadnych działań obejmujących więcej niż jeden rok kalendarzowy. 

Nie będzie też możliwe dofinansowanie inicjatyw, w których działania są zaplanowane na innych rok 

kalendarzowy niż ten, w którym składany jest wniosek. 

4. Ograniczenia terytorialne 

W ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw - II edycja wprowadzone zostały 

następujące ograniczenia terytorialne, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu działań 

projektowych: 

 Jeśli z dotacji finansowana jest realizacja zadań w sferze pożytku publicznego, to działania te 

muszą być skierowane do społeczności lokalnej, zamieszkałej na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Wnioski, w ramach których odbiorcami będą osoby zamieszkałe poza 

terenem województwa świętokrzyskiego, będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 

 Wszystkie działania finansowane w ramach przyznanej dotacji mogą być realizowane 

wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego. Wnioski, w ramach których zostaną 

zaplanowane działania realizowane poza województwem świętokrzyskim, będą odrzucane na 

etapie oceny formalnej. 

 Jeśli z dotacji finansowane są działania związane z rozwojem i wzmocnieniem potencjału 

młodej organizacji pozarządowej, z działań tych może skorzystać wyłącznie organizacja 

mająca siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę terenową na terenie województwa 

świętokrzyskiego (musi to być potwierdzone odpowiednimi zapisami w KRS). Jeśli organizacja 

posiada swoje oddziały, filie lub inne jednostki terenowe w więcej niż jednym województwie, 

w ramach przyznanej dotacji finansowany może być wyłącznie rozwój tych struktur 

organizacji, które są zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 Jeśli wniosek o dofinansowanie zadań w sferze pożytku publicznego składa młoda organizacja 

pozarządowa, to musi ona posiadać siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę terenową na 

terenie województwa świętokrzyskiego (musi to być potwierdzone odpowiednimi zapisami w 

KRS)1. 

 Jeśli wniosek o dofinansowanie zadań w sferze pożytku publicznego składa grupa 

nieformalna, to wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy muszą być pełnoletnie i 

zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, co będzie weryfikowane na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie2 oraz żadna z tych osób nie może pełnić 

funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej (na potwierdzenie 

spełniania tego kryterium każdy z członków grupy nieformalnej będzie składać odrębne 

oświadczenie na etapie podpisywania umowy). 

                                                           
1
 Tym samym organizacja pozarządowa, mająca siedzibę poza województwem świętokrzyskim, która na terenie 

województwa prowadzi wyłącznie biuro, nie wpisane do KRS, nie może być wnioskodawcą w ramach konkursu. 
2
 Nie natomiast jest wymagane, aby osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej zamieszkiwały na terenie, na 

którym będzie realizowana inicjatywa. Nie muszą także wchodzić w skład społeczności lokalnej, której dotyczy 
problem wskazany we wniosku. 
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Wnioski, które nie spełnią powyższych warunków, nie będą mogły uzyskać dofinansowania w 

ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja. 

5. Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie? 

Wniosek o dofinansowanie inicjatywy w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw 

składa się z 4 głównych sekcji: 

I. Dane wnioskodawcy 

II. Opis planowanej inicjatywy 

III. Finansowanie inicjatywy 

IV. Oświadczenia i podpis 

Aby uzyskać dotację, należy w sposób jasny, czytelny, logiczny i precyzyjny przedstawić we 

wniosku o dofinansowanie opis planowanej inicjatywy. Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy 

poszczególnymi elementami wniosku. Bardzo ważne jest, aby wniosek o dofinansowanie zawierał 

wszystkie elementy opisu, które podlegają ocenie. W związku z tym proszę dokładnie zapoznać się z 

zapisami tej części Instrukcji, gdyż niezastosowanie się do zawartych tutaj informacji i wyjaśnień 

może sprawić, że wniosek nie będzie mieć szans na uzyskanie dofinansowania. 

Proszę również dopilnować, aby wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku były 

udzielane w odpowiednim polu. Niedozwolone jest przenoszenie części odpowiedzi z jednego pytania 

do innego pola wniosku, na przykład ze względu na wykorzystanie limitu znaków. Opisy znajdujące 

się w innym polu wniosku niż miejsce dla nich przeznaczone, nie będą brane pod uwagę w trakcie 

oceny merytorycznej. Niedopuszczalne jest również załączanie dodatkowych dokumentów  i 

załączników do wniosku składanego w formie papierowej. W trakcie oceny pod uwagę nie będą 

brane też informacje opublikowane np. w internecie, do których osoba wypełniająca wniosek poda 

odnośnik w treści wniosku. Wszystkie ważne informacje muszą być zawarte bezpośrednio we 

wniosku o dofinansowanie. 

W celu uporządkowania treści zawartych w tym rozdziale, informacje o każdym pytaniu we 

wniosku zostały przedstawione w formie tabeli. Schemat tej tabeli został przedstawiony poniżej: 

Numer pytania Treść pytania 

Informacja o tym, kto musi udzielić odpowiedzi na to pytanie Limit znaków 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 
 

Informacja, czy wypełnienie pola jest wymagane do poprawnej walidacji formularza. 

 

Aby ułatwić poruszanie się po instrukcji, wprowadzone zostały następujące oznaczenia pól 

formularza, które należy wypełnić: 

Tylko organizacja 
pozarządowa 

To pole wypełniane jest wyłącznie w sytuacji, gdy wniosek składa organizacja 
pozarządowa. 

Tylko grupa 
nieformalna 

To pole wypełniane jest wyłącznie w sytuacji, gdy wniosek składa grupa 
nieformalna. 

Wszyscy 
wnioskodawcy 

To pole wypełniają wszyscy, zasady wypełniania są takie same dla organizacji 
pozarządowych i dla grup nieformalnych. 

Różne zasady 
wypełniania 

To pole wypełniają wszyscy, ale organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 
wpisują w nim inne informacje. Szczegóły są opisane w tabeli. 
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5.1. Część I - Dane wnioskodawcy 

1 Typ realizatora inicjatywy 

Wszyscy wnioskodawcy Brak limitu znaków, pytanie 1 ma charakter pola wyboru. 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Pole pozwala na wybranie, czy wniosek będzie składany przez organizację pozarządową, czy przez 
grupę nieformalną. W zależności od dokonanego wyboru, wygenerowany zostanie odpowiedni druk 
formularza. Wybranie jednej z opcji jest konieczne, aby przejść do dalszej edycji wniosku. 

Uwaga – z przyczyn technicznych, po wybraniu jednej z opcji dostępnych w tym pytaniu, nie będzie 
możliwości zmiany typu realizatora inicjatywy. Oznacza to, że jeśli autor wniosku wybierze typ 
wnioskodawcy i wypełni całość lub część wniosku, a następnie zdecyduje się na zmianę odpowiedzi 
w tym polu formularza, to konieczne będzie wprowadzenie całego wniosku od początku. 

Pole wymagane do wygenerowania formularza. 

 

2 Pełna nazwa organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej 

Różne zasady wypełniania Limit 255 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W przypadku organizacji pozarządowych: proszę podać pełną nazwę organizacji pozarządowej, 
które składa wniosek o dofinansowanie. Treść wpisana w tym polu powinna być zgodna z danymi 
zawartymi w KRS. 

W przypadku grup nieformalnych: proszę podać nazwę, pod jaką ma występować założona przez 
Państwa grupa nieformalna. Nazwa ta ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie ma żadnego wpływu 
na wynik oceny wniosku.  

Wypełnienie pola jest wymagane. 

 

3 Czy grupa nieformalna w realizacji inicjatywy będzie wspierana przez Patrona? 

Tylko grupa nieformalna 
Dodatkowe pola mają limity znaków – 255 w przypadku nazwy 
Patrona i 11 znaków w przypadku numeru KRS. 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Grupa nieformalna musi w tym pytaniu wskazać, czy w realizacji inicjatywy będzie wspierana przez 
Patrona - organizację pozarządową lub inny podmiot uprawniony do aplikowania w ramach FIO. Jest 
to jedna z opcji złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji inicjatywy przez grupę nieformalną. 

Jeśli grupa nieformalna nie zdecyduje się na realizację inicjatywy przy wsparciu Patrona (odpowiedź 
w tym pytaniu będzie negatywna), to wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio przez 
Operatora, na podstawie dokumentów księgowych dostarczonych przez grupę nieformalną.  

Jeśli grupa nieformalna będzie wspierana przez Patrona (odpowiedź w tym pytaniu będzie 
pozytywna), to do zadań tego podmiotu będzie należało rozliczenie finansów związanych z 
przyznaną dotacją. Środki finansowe będą przekazane na rachunek bankowy Patrona, którego 
zadaniem będzie sfinansowanie i rozliczenie przyznanej dotacji. Pomiędzy Operatorem, Patronem 
oraz członkami grupy nieformalnej podpisana będzie umowa trójstronna. 

Wybór jednej z dostępnych opcji w tym pytaniu nie ma znaczenia dla procedury oceny formularza. 
Potencjał Patrona nie będzie brany pod uwagę przy ocenie zdolności grupy do realizacji 
zaplanowanej inicjatywy. Patron nie musi spełniać definicji młodej organizacji pozarządowej w 
rozumieniu zapisów Instrukcji. Musi natomiast być podmiotem, uprawnionym do aplikowania w 
ramach FIO, to znaczy zaliczać się do jednej z następujących kategorii: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku 
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Publicznego i o Wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń 
posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 
rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty 
mieszkaniowe; 

 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; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 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. 

W przypadku gdy grupa nieformalna zdecyduje się na realizację projektu w porozumieniu z  
Patronem, a zapisy wniosku o dofinansowanie będą wskazywać, iż faktycznym odbiorcą wsparcia w 
ramach inicjatywy jest Patron, wniosek taki będzie wówczas odrzucany na etapie oceny formalnej 
jako niezgodny z regulaminem. 
Działania realizowane w ramach inicjatyw finansowanych w projekcie mają na celu przede 
wszystkim pomóc zaistnieć niewielkim, nowym przedsięwzięciom realizowanym dla wspólnot 
lokalnych, a nie wesprzeć istniejące organizacje pozarządowe (o stażu dłuższym niż 30 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację). 
 

Grupa nieformalna musi wybrać jedną z dostępnych odpowiedzi (TAK/NIE), a jeśli odpowiedź 
będzie pozytywna – dodatkowo podać nazwę i numer KRS Patrona. 

 

4 Forma prawna organizacji pozarządowej 

Tylko organizacja pozarządowa 
Pole jednokrotnego wyboru z dodatkowym polem opisowym z 
limitem 255 znaków 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Organizacja pozarządowa musi określić, czy jest stowarzyszeniem, fundacją lub działa w formie 
prawnej innej niż fundacja lub stowarzyszenie. W tym pytaniu należy zaznaczyć jedną z trzech 
możliwych odpowiedzi, dodatkowo doprecyzowując formę prawną, jeśli została wybrana odpowiedź 
„Inna forma prawna”. 

Wypełnienie pola jest wymagane. 

 

5 Sposób zarejestrowania organizacji pozarządowej 

Tylko organizacja pozarządowa 
Pole jednokrotnego wyboru z dodatkowymi polami opisowymi z 
limitem 255 znaków 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Jeśli organizacja pozarządowa jest zarejestrowana w KRS, należy zaznaczyć pierwszą odpowiedź, a 
następnie w polu tekstowym podać numer KRS, pod którym organizacja jest zarejestrowana. 

Jeśli organizacja pozarządowa nie figuruje w KRS, ale jest zarejestrowana w innym rejestrze, należy 
zaznaczyć drugą odpowiedź, a następnie podać nazwę tego rejestru oraz numer, pod którym 
organizacja jest zarejestrowana. 

Jeśli organizacja pozarządowa nie jest zarejestrowana w żadnym rejestrze, proszę zaznaczyć ostatnią 
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opcję. 

Wypełnienie pola jest wymagane. 

 

6 Dane organizacji pozarządowej 

Tylko organizacja pozarządowa Trzy pola tekstowe, każde z limitem 255 znaków. 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W pierwszym polu proszę podać datę rejestracji organizacji pozarządowej w KRS lub innym 
właściwym rejestrze. Data ta jest traktowana jako data utworzenia organizacji pozarządowej. Datę 
należy wpisać w formacie „rok–miesiąc–dzień” (RRRR-MM-DD). Sugerujemy, aby osoby 
wypełniające formularz wykorzystały mechanizm kalendarza, który otworzy się po ustawieniu 
kursora w tym polu. Pozwoli to uniknąć błędu we wprowadzeniu daty utworzenia organizacji 
pozarządowej. 

W drugim polu proszę podać numer NIP organizacji pozarządowej. 

W trzecim polu proszę podać wartość przychodów / budżetu organizacji pozarządowej. Zasady 
wypełnienia tego pola są następujące: 

 Jeśli organizacja pozarządowa powstała w roku 2016 lub wcześniejszym i posiada 
zaakceptowane sprawozdanie finansowe, w tym polu proszę podać wartość przychodów ze 
sprawozdania finansowego.  

 Jeśli organizacja pozarządowa powstała w roku 2016, ale nie posiada jeszcze 
zaakceptowanego sprawozdania finansowego, w tym polu proszę podać szacowaną wartość 
przychodów za rok poprzedni. 

 Jeśli organizacja pozarządowa powstała w obecnym roku kalendarzowym, proszę oszacować 
wielkość budżetu organizacji pozarządowej za rok obecny, i wpisać tą wartość w polu 
formularza. Jako budżet organizacji rozumiemy sumę przychodów, jakie organizacja uzyskała 
od początku roku do dnia złożenia wniosku, bez względu na ich źródło finansowania i 
pochodzenie. 

Informacje przedstawione w tym pytaniu posłużą do weryfikacji, czy organizacja pozarządowa może 
ubiegać się o dotację w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja. O 
dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie młode organizacje pozarządowe, czyli podmioty 
spełniające następujące warunki: 

- zarejestrowanie w KRS nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 30 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku, 

- jeśli organizacja została zarejestrowana w poprzednim roku kalendarzowym, jej przychody za 
ostatni zamknięty rok obrotowy nie mogą przekraczać kwoty 25 tys. zł. W przypadku jeśli organizacja 
posiada już zatwierdzone sprawozdanie finansowe, warunek ten będzie weryfikowany na podstawie 
danych ze sprawozdania. Jeśli organizacja nie  posiada zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia osób reprezentujących organizację. 

- jeśli organizacja została zarejestrowana w bieżącym roku kalendarzowym, to jej budżet (rozumiany 
jako środki otrzymane od daty rejestracji organizacji do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) nie 
przekracza kwoty 25 tys. zł. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków (dotyczących wieku organizacji, wartości 
przychodów lub budżetu) spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. 

Wypełnienie wszystkich trzech pól jest wymagane. 
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7 
Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej / członkowie grupy 
nieformalnej 

Różne zasady wypełniania Każde z pól w tabeli ma limit 255 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W przypadku organizacji pozarządowych:  

Proszę podać dane osób upoważnionych (na podstawie wpisu do KRS lub uchwały w tej sprawie) do 
reprezentowania organizacji pozarządowej. W tabeli proszę wpisać osoby, które są upoważnione do 
reprezentowania podmiotu i z którymi Operator będzie zawierać umowę na wypłatę 
dofinansowania. 

Tabela zawiera jeden wiersz, możliwe jest dodawanie kolejnych wierszy poprzez wybranie przycisku 
„+”. W każdym wierszu należy podać imię i nazwisko osoby, jej numer PESEL oraz funkcję, jaką osoba 
ta pełni w organizacji pozarządowej. Oprócz tego, przy danych tej osoby należy zaznaczyć pole w 
kolumnie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
tą osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych 
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, jego oceną oraz sporządzeniem i podpisaniem umowy o 
dofinansowanie. 

Jeśli osoba wpisana we wniosku nie posiada numeru PESEL, zamiast numeru PESEL proszę wpisać 
słowo „brak”. 

Organizacja pozarządowa nie ma obowiązku podawania w tym pytaniu pełnego składu zarządu. 
Wystarczające jest, aby we wniosku wskazać osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
organizacji pozarządowej oraz do zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych. Należy tutaj 
uwzględnić zapisy statutu (albo innego podobnego dokumentu) organizacji pozarządowej i 
ustalonego w niej sposobu reprezentacji. 

W przypadku grup nieformalnych: 

Proszę podać dane wszystkich osób wchodzących w skład grupy nieformalnej. Ponieważ grupa 
nieformalna musi liczyć minimum 3 osoby, wnioski z mniejszą liczbą wpisów zostaną odrzucone na 
etapie oceny formalnej wniosku. 

Tabela zawiera jeden wiersz, możliwe jest dodawanie kolejnych wierszy poprzez wybranie przycisku 
„+”. W każdym wierszu należy podać imię i nazwisko osoby, jej numer PESEL oraz adres 
zamieszkania. Adres zamieszkania jest definiowany zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem 
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu”. Oprócz tego, przy danych tej osoby należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie „Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych”, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez tą osobę zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych ze złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, jego oceną oraz sporządzeniem i podpisaniem umowy o 
dofinansowanie. 

Uwaga – ważne informacje 

W przypadku wniosków składanych przez grupy nieformalne, w kolumnie adres zamieszkania 
należy obowiązkowo podać nazwę miejscowości, w której zamieszkuje osoba wchodząca w skład 
grupy nieformalnej. Brak tej informacji będzie skutkował odrzuceniem wniosku na etapie oceny 
formalnej. 

Równocześnie operator zaleca, aby we wniosku podawać pełne adresy zamieszkania (kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) osób wchodzących w skład grupy 
nieformalnej. 

Żadna z osób wchodzących w skład grupy nieformalnej nie może pełnić funkcji w organach 
statutowych jakiejkolwiek istniejącej organizacji pozarządowej. Na etapie zawierania umowy o 
przyznanie mikrodotacji każdy z członków grupy nieformalnej będzie zobowiązany złożyć 
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stosowne oświadczenie w  tej sprawie. 

Jeśli osoba wchodząca w skład grupy nieformalnej nie posiada numeru PESEL, zamiast numeru PESEL 
proszę wpisać słowo „brak”. 

W ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja wprowadzone zostało 
ograniczenie regionalne, dotyczące grup nieformalnych i ich członków. Wszystkie osoby wchodzące 
w skład grupy nieformalnej aplikującej w ramach konkursu, muszą być zamieszkałe na terenie 
województwa świętokrzyskiego. Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie danych zawartych 
w tabeli. Wnioski, które nie spełnią tego warunku zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. 

Wypełnienie pola jest wymagane. Należy rozszerzyć tabelę, dodając kolejne wiersze aż do 
uzyskania wymaganej liczby wpisów. Przy danych każdej osoby musi być zaznaczona zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 

8 Siedziba wnioskodawcy 

Tylko organizacja pozarządowa 
Zestaw 6 pól tekstowych (każde z limitem 255 znaków) oraz dwa 
pola wyboru (listy rozwijalne). 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Proszę wybrać powiat, na terenie którego znajduje się siedziba organizacji pozarządowej. Służy do 
tego lista rozwijalna, zawierająca nazwy wszystkich powiatów wchodzących w skład województwa 
świętokrzyskiego. 

Po wybraniu powiatu należy wskazać gminę, na terenie której znajduje się siedziba organizacji 
pozarządowej. Formularz automatycznie wygeneruje listę gmin wchodzących w skład powiatu 
wybranego powyżej. 

Oprócz tego prosimy o podanie danych adresowych organizacji pozarządowych: nazwy 
miejscowości, w której znajduje się organizacja pozarządowa, kod pocztowy oraz miejscowość, w 
której znajduje się urząd pocztowy, nazwę ulicy, domu i mieszkania. W formularzu należy wypełnić 
wyłącznie te pola, które dotyczą danej organizacji, np. jeśli organizacja ma siedzibę w miejscowości, 
w której nie ma nazw ulic, pole „ulica” może pozostać niewypełnione. Możliwe jest też wpisanie w 
takich polach sformułowania „nie dotyczy” lub znaku myślnika ( - ). 

Jeśli organizacja pozarządowa ma główną siedzibę poza terenem województwa świętokrzyskiego, to 
nie może ubiegać się o dofinansowanie, chyba że posiada siedzibę, filię, oddział lub inną jednostkę 
organizacyjną wpisaną do KRS albo innego dokumentu rejestrowego. W takiej sytuacji, we wniosku 
proszę podać dane adresowe siedziby, filii, oddziału lub innej jednostki organizacyjnej, znajdującej 
się na terenie województwa świętokrzyskiego i wpisanej do KRS lub innego dokumentu 
rejestrowego. 

Wniosek, który w tym pytanie będzie zawierać adres spoza województwa świętokrzyskiego, zostanie 
odrzucony na etapie oceny formalnej. 

Wymagane jest dokonanie wyboru powiatu, gminy oraz wskazanie nazwy miejscowości, kodu 
pocztowego i nazwy miejscowości, w której znajduje się urząd pocztowy. Pozostałe pola mogą być 
niewypełnione. 

 

9 Adres do korespondencji 

Różne zasady wypełniania 
Zestaw 6 pól tekstowych (każde z limitem 255 znaków) oraz dwa 
pola wyboru (listy rozwijalne). 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W przypadku organizacji pozarządowych:  

Należy udzielić odpowiedzi na to pytanie wyłącznie wtedy, gdy adres do korespondencji związanej z 
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realizacją inicjatywy objętej wnioskiem jest inny niż adres opisany w poprzednim pytaniu. W takiej 
sytuacji pola formularza należy wypełnić analogicznie jak w przypadku poprzedniego pytania. W 
przypadku, jeśli adres do korespondencji dla organizacji pozarządowej jest tożsamy z jej siedzibą, 
proszę nie wypełniać tego pytania.  

W przypadku grup nieformalnych: 

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest wymagane. W związku z tym proszę wybrać powiat, na 
terenie którego znajduje się grupa nieformalna. Służy do tego lista rozwijalna, zawierająca nazwy 
wszystkich powiatów wchodzących w skład województwa świętokrzyskiego. 

Po wybraniu powiatu należy wskazać gminę, na terenie której znajduje się grupa nieformalna. 
Formularz automatycznie wygeneruje listę gmin wchodzących w skład powiatu wybranego powyżej. 

Oprócz tego prosimy o podanie danych kontaktowych do grupy nieformalnej: nazwy miejscowości, 
kodu pocztowego oraz miejscowość, w której znajduje się urząd pocztowy, nazwę ulicy, domu i 
mieszkania. W formularzu należy wypełnić wyłącznie te pola, które dotyczą konkretnego adresu, np. 
jeśli w miejscowości nie ma nazw ulic, pole „ulica” może pozostać niewypełnione. Możliwe jest też 
wpisanie w takich polach sformułowania „nie dotyczy” lub znaku myślnika ( - ). 

Adres wpisany w tej części formularza będzie traktowany jako adres korespondencyjny i „siedziba” 
grupy nieformalnej. W związku z tym sugerujemy, aby był to adres jednej z osób wchodzących w 
skład grupy nieformalnej. 

Wniosek, który w tym pytanie będzie zawierać adres spoza województwa świętokrzyskiego, zostanie 
odrzucony na etapie oceny formalnej. Wszystkie osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej 
muszą być bowiem zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, na tym samym terenie 
musi być też realizowana inicjatywa. 

Wypełnienie pól jest wymagane wyłącznie w przypadku wniosków składanych przez grupy 
nieformalne. Wymagane jest dokonanie wyboru powiatu, gminy oraz wskazanie nazwy 
miejscowości, kodu pocztowego i nazwy miejscowości, w której znajduje się urząd pocztowy. 
Pozostałe pola mogą być niewypełnione. 

 

10 Dane kontaktowe do organizacji / grupy nieformalnej 

Wszyscy wnioskodawcy Zestaw 4 pól tekstowych (każde z limitem 255 znaków). 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W tym pytaniu proszę wpisać imię i nazwisko osoby, z którą Operator ma się kontaktować w związku 
z procesem oceny wniosku i ewentualnym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Proszę także 
podać dane kontaktowe do tej osoby – numer telefonu oraz adres e-mail. Zalecane jest, aby podać 
zarówno numer telefonu, jak i adres e-mail. Do poprawnego wypełnienia wniosku wymagane jest 
podanie co najmniej jednej danej kontaktowej. 

Jeśli w tym pytaniu zostanie podany adres e-mail, zostanie na niego wysłana informacja z wynikami 
oceny wniosku. Równocześnie informacja ta będzie przesłana na adres e-mail osoby, która 
wprowadza wniosek do systemu oraz będzie dostępna po zalogowaniu na stronie www. 

Ostatnie pole pozwala na wprowadzenie informacji o adresie strony www organizacji pozarządowej, 
grupy nieformalnej lub osób wchodzących w jej skład. Informacja ta ma charakter pomocniczy i nie 
będzie mieć wpływu na proces oceny wniosku. 

Wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby do kontaktu oraz numeru telefonu lub adresu e-
mail. Pozostałe pola nie są wymagane. 

 

 



 

16 
 

11 Opis wnioskodawcy 

Różne zasady wypełniania Maksymalnie 2000 znaków  
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W przypadku organizacji pozarządowych:  

Proszę przedstawić najważniejsze informacje na temat: 

 Głównych obszarów działalności statutowej organizacji pozarządowej, która składa wniosek. 

 Dotychczasowej działalności organizacji pozarządowej (jeśli jakieś działania były prowadzone). 
W szczególności proszę zwrócić uwagę na działania zbieżne tematycznie z działaniami 
zaplanowanymi we wniosku lub realizowanymi dla tej samej społeczności lokalnej lub grupy 
docelowej. 

 Posiadanych zasobów kadrowych – wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia osób działających w 
organizacji pozarządowej, które będą zaangażowane w proces realizacji działań opisanych we 
wniosku. 

 Posiadanych zasobów materialnych i technicznych – sprzętu, wyposażenia, lokalu, środków 
trwałych itp. Proszę zaznaczyć, czy są to zasoby własne, wynajmowane odpłatnie czy użyczone 
bezpłatnie. Proszę opisać te zasoby materialne, które będą mogły zostać wykorzystane w 
procesie realizacji działań opisanych we wniosku. 

W przypadku grup nieformalnych: 

Proszę przedstawić najważniejsze informacje na temat: 

 Historii grupy nieformalnej – kiedy się zawiązała, w jakich okolicznościach, od jak dawna osoby 
wchodzące w skład grupy nieformalnej współpracują ze sobą. 

 Wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia osób wchodzących w skład grupy nieformalnej. 

 Proszę też uzasadnić, dlaczego taka grupa nieformalna chce być realizatorem projektu 
opisanego we wniosku. 

Jeśli któryś z członków grupy nieformalnej pełnił funkcję w organach statutowych istniejącej 
organizacji pozarządowej, ale na moment składania wniosku o dofinansowanie już takiej funkcji 
nie pełni (a zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone w KRS), należy tą kwestię wyraźnie zaznaczyć 
w tym punkcie, tj. opis Wnioskodawcy. 

W przypadku grup nieformalnych, proszę nie opisywać zasobów materialnych i technicznych, 
dostępnych dla członków grupy nieformalnej. Kwestia ta nie będzie podlegać ocenie.  

Jeżeli wniosek jest składany przez grupę nieformalną wspieraną przez organizację pozarządową lub 
inny uprawniony podmiot (została udzielona pozytywna odpowiedź w pytaniu 3), proszę nie 
opisywać potencjału, doświadczenia i posiadanych zasobów Patrona. Kwestie te nie będą podlegać 
ocenie. 

Zasady oceny: 

Opis z tego pola będzie oceniany w części „VI Kryteria horyzontalne”.  

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 
wybrano odpowiedź pierwszą), ocenie podlegać będzie:  

 wykazany potencjał kadrowy (w przypadku wniosków składanych przez grupę nieformalną), 

 wykazany potencjał kadrowy i techniczny (w przypadku wniosków składanych przez młodą 
organizację pozarządową), 

 zasadność realizacji inicjatywy przez grupę nieformalną w zaproponowanym kształcie lub 
przez młodą organizację pozarządową będącą wnioskodawcą. 

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego, wniosek w tym 
aspekcie będzie mógł uzyskać maksymalnie 6 punktów. 
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W przypadku wniosków, zakładających działania związane z rozwojem organizacji pozarządowej (w 
pytaniu 12 wybrano odpowiedź drugą), ocenie podlegać będzie: 

 zgodność opisu projektu, zdiagnozowanych problemów i planowanych działań z profilem 
wnioskodawcy, jego potencjałem i posiadanym zapleczem kadrowym, technicznym i 
organizacyjnym, 

 spójność założeń projektu z opisem wnioskodawcy, jego doświadczeniem i dotychczas 
realizowanymi działaniami. 

W przypadku wniosków, zakładających działania związane z rozwojem organizacji pozarządowej, 
wniosek w tym aspekcie będzie mógł uzyskać maksymalnie 9 punktów.  

Wypełnienie pola jest wymagane. Przedstawione informacje będą oceniane pod względem 
merytorycznym. 

 

12 Wybór typu projektu 

Tylko organizacja pozarządowa Możliwość wyboru jednej z dwóch odpowiedzi 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Organizacja pozarządowa musi zadeklarować, na jaki typ inicjatywy chce uzyskać wsparcie. Zgodnie z 
założeniami konkursu, organizacja pozarządowa może ubiegać się o dofinansowanie jeden z dwóch 
typów projektu: 

1. Realizacja projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 20013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Realizacja projektu związanego z rozwojem organizacji pozarządowej. 

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na realizację projektu ze sfery publicznego, to będzie to projekt 
nakierowany na rozwiązywanie lub złagodzenie problemów dotykających konkretnej społeczności 
lokalnej. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na działania 
skierowane do społeczności lokalnej i jej członków. W takim projekcie obowiązują limity wydatków, 
określone w regulaminie projektu oraz opisane w niniejszej instrukcji. W ramach dotacji będzie 
możliwe sfinansowanie wyłącznie takich działań, które prowadzą do zrealizowania zaplanowanej 
inicjatywy lokalnej. Możliwe jest ponoszenie pewnych wydatków na zakup materiałów czy sprzętu 
dla organizacji (do wysokości określonej limitami wydatków), jeśli wydatki te są niezbędne do 
realizacji zaplanowanych działań, a ich poniesienie jest efektywne i celowe. W przypadku realizacji 
działań ze sfery pożytku publicznego, katalog potencjalnych wydatków ma charakter otwarty. 

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na realizację projektu związanego z rozwojem organizacji 
pozarządowej, to środki uzyskane w ramach dotacji będzie mógł przeznaczyć na: zakup sprzętu 
biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, 
pokrycie kosztów związanych z adaptacją lokalu, pokrycie kosztów związanych z podniesieniem 
kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych 
związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, pokrycie wydatków związanych z 
poszerzeniem zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów 
rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie 
merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji, a merytoryczny plan rozwoju 
musi być sporządzony na okres co najmniej 12 miesięcy. 

Proszę pamiętać, że projekt nakierowany na rozwój organizacji pozarządowej nie jest skierowany do 
społeczności lokalnej. Jego odbiorcami mogą być: organizacja pozarządowa objęta wsparciem 
(będąca jednocześnie wnioskodawcą), jej zarząd, pracownicy, członkowie itp. W związku z tym, 
wniosek o dofinansowanie powinien określać problemy dotyczące tej konkretnej organizacji 
pozarządowej. Projekty nakierowane na rozwój organizacji pozarządowej będą mogły uzyskać 
dofinansowanie wyłącznie wtedy, jeśli będą zakładać realne wzmocnienie organizacji i zmianę jej 
sytuacji, skutkujące możliwością podjęcia nowych działań lub wzmocnienia skuteczności już 
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realizowanych inicjatyw. Specyfikę projektów zakładających rozwój organizacji pozarządowej proszę 
uwzględnić w przygotowaniu opisów do wniosku o dofinansowanie. 

We wniosku o dofinansowanie możliwa jest zmiana typu projektu po dokonaniu pierwotnego 
wyboru. Zmiana taka nie ma wpływu na opisy wniosku zamieszone w zakładce II – Opis planowanej 
inicjatywy, z wyjątkiem pytania numer 22, które nie będzie wypełniane, jeśli w pytaniu numer 13 
wybrano odpowiedź numer 2. Jeśli użytkownik dokona zmiany typu projektu po wypełnieniu 
budżetu inicjatywy, konieczne może być uzupełnienie zawartych tam informacji lub ponowna 
weryfikacja poprawności zaplanowanych wydatków 

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest wymagane, bez tego nie jest możliwe przejście do 
następnej zakładki we wniosku. 

 

5.2. Część II – Opis planowanej inicjatywy 

13 Tytuł projektu 

Wszyscy wnioskodawcy Pole tekstowe – limit 160 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Proszę wpisać tytuł projektu. Tytuł powinien być krótki i jak najlepiej odnosić się do specyfiki 
projektu. Tytuł projektu nie ma znaczenia dla oceny wniosku. 

Pole musi być wypełnione 

 

14 Okres realizacji 

Wszyscy wnioskodawcy Dwa pola tekstowe 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W tym pytaniu, należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. Obie daty należy 
wpisać w formacie „rok–miesiąc–dzień” (RRRR-MM-DD). Sugerujemy, aby osoby wypełniające 
formularz wykorzystały mechanizm kalendarza, który otworzy się po ustawieniu kursora w tych 
polach. Pozwoli to uniknąć błędów we wprowadzeniu daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
projektu. 

Proszę pamiętać, że data zakończenia realizacji projektu musi być późniejsza od daty rozpoczęcia 
realizacji projektu.  

W ogłoszeniu o konkursie podany będzie przedział czasowy, w którym powinna zawrzeć się 
realizacja inicjatywy złożonej w odpowiedzi na dany konkurs. Wnioskodawca powinien się kierować 
tą informacją, przy czym niezastosowanie się do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku 
na etapie oceny formalnej. Jeśli taki wniosek dostanie rekomendację do dofinansowania, termin 
realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego 
terminu przez Wnioskodawcę skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie 
mikrodotacji. 
 

Data ostatecznego zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 15.12.2017. 

Oba pola musi być wypełnione. 

 

15 Zasięg oddziaływania projektu 

Wszyscy wnioskodawcy Dwa pola wyboru z dodatkowym polem tekstowym 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Proszę wskazać obszar, na którym będzie realizowany projekt. Oznacza to obszar geograficzny, na 
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którym zlokalizowana będzie całość działań projektowych lub ich przeważająca część. 

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy z pierwszej listy rozwijalnej wybrać nazwę powiatu, a 
następnie z drugiej listy rozwijalnej nazwę gminy. Jeśli wynika to ze specyfiki projektu, możliwe jest  
dokładniejsze doprecyzowanie zasięgu oddziaływania projektu, np. poprzez wskazanie konkretnej 
miejscowości, dzielnicy, instytucji, w której realizowany jest projekt. Dla przykładu, jeśli projekt jest 
skierowany do mieszkańców konkretnej miejscowości, proszę podać jej nazwę. Jeśli odbiorcami 
będą dzieci z konkretnej szkoły czy podopieczni OPS, Domu Kultury czy innej podobnej instytucji, 
można podać jej nazwę w trzecim polu. 

Dane te należy wpisać w trzecim polu. Pole to może też posłużyć do doprecyzowania odpowiedzi na 
to pytanie lub do podania dodatkowych informacji związanych z zasięgiem oddziaływania projektu. 

Informacje udzielone w tym pytaniu mają charakter pomocniczy i nie mają znaczenia dla oceny 
merytorycznej projektu. 

Należy udzielić odpowiedzi poprzez wybór powiatu i gminy, na terenie której będzie odbywać się 
realizacja projektu. Wypełnienie ostatniego pola nie jest wymagane. 

 

16 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 

Wszyscy wnioskodawcy Maksymalnie 3500 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W tym pytaniu wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę realizacji projektu, którego opis przedstawia 
we wniosku o dofinansowanie.  

Jeśli wniosek zakłada realizację działań ze sfery pożytku publicznego (wniosek jest składany przez 
grupę nieformalną lub w pytaniu 12 wybrano odpowiedź pierwszą), w tym pytaniu należy przede 
wszystkim opisać konkretny problem lub problemy, występujące w danej społeczności lokalnej. Ze 
względu na specyfikę konkursu, powinien to być problem o charakterze społecznym, dotykający 
jednej lub kilku sfer działalności pożytku publicznego. 

Jeśli wniosek zakłada realizację działań nakierowanych na rozwój organizacji pozarządowej (w 
pytaniu 12 wybrano odpowiedź drugą), należy przedstawić problemy dotykające nie społeczność 
lokalną, ale konkretną organizację pozarządową, która jest wnioskodawcą i zostanie objęta 
wsparciem w wyniku realizacji inicjatywy. 

Należy w sposób jasny, jednoznaczny i precyzyjny przedstawić zdiagnozowany problem lub 
problemy, wskazać źródła wiedzy na jego temat (skąd organizacja/grupa nieformalna wie, że taki 
problem występuje), opisać w jaki sposób został zdiagnozowany. Wnioskodawca może też 
przedstawić przyczyny występowania tego problemu (co, jego zdaniem sprawiło, że problem 
występuje w danym środowisku lokalnym lub w swojej organizacji). Proszę wskazać też, dlaczego z 
punktu widzenia społeczności lokalnej lub konkretnej organizacji pozarządowej ważne jest, aby 
opisany problem został rozwiązany lub złagodzony. 

Proszę pamiętać, aby wniosek o dofinansowanie zawierał opisy wyłącznie tych problemów, które są 
możliwe do rozwiązania, złagodzenia lub zmniejszenia w wyniku realizacji projektu. Jeśli wniosek 
będzie zawierał wyłącznie opisy problemów, które nie są możliwe do rozwiązania, może zostać 
odrzucony. Osoby oceniające mogą bowiem uznać, że realizacja takiego projektu jest bezcelowa, 
gdyż problem nie jest możliwy do rozwiązania, złagodzenia ani zmniejszenia w wyniku realizacji 
inicjatywy. 

Ze względu na specyfikę działań lokalnych możliwe jest powoływanie się we wniosku na obserwacje i 
badania własne, opinie zebrane w środowisku lokalnym itp. Biorąc pod uwagę specyfikę konkursu, 
taki sposób uzasadnienia potrzeby realizacji projektu może być uznany za poprawny. 

Zasady oceny: 
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Uzasadnienie projektu oceniane będzie w części I „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”. 
Niezależnie od typu projektu, za jego uzasadnienie można uzyskać 18 punktów. Równocześnie 
wniosek musi uzyskać za uzasadnienie, co najmniej 9 punktów, aby ocena merytoryczna mogła być 
pozytywna. 

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 
wybrano odpowiedź pierwszą), ocenie podlegać będzie:  

 Czy wskazany problem jest ważny z punktu widzenia społeczności lokalnej lub jej części (do 9 
punktów), 

 Czy potrzeba realizacji projektu została uzasadniona zapisami wniosku i jasno zdefiniowana 
(do 6 punktów), 

 Czy we wniosku przedstawiono obiektywne dane, potwierdzające informacje i tezy zawarte 
w uzasadnieniu (do 3 punktów). 

W przypadku wniosków, zakładających działania związane z rozwojem organizacji pozarządowej (w 
pytaniu 12 wybrano odpowiedź drugą), ocenie podlegać będzie: 

 Czy wskazany problem jest ważny z punktu widzenia wnioskodawcy, jego sytuacji i 
perspektyw rozwoju (do 6 punktów), 

 Czy potrzeba realizacji została uzasadniona zapisami wniosku i jasno zdefiniowana (do 6 
punktów), 

 Czy analiza przedstawiona w uzasadnieniu dotyczy kompleksowo różnych aspektów 
działalności wnioskodawcy (do 6 punktów). 

Wypełnienie pola jest wymagane. Przedstawione informacje będą oceniane pod względem 
merytorycznym. 

 

17 Działania zaplanowane w projekcie 

Wszyscy wnioskodawcy Maksymalnie 3500 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

W tym pytaniu wnioskodawca musi szczegółowo i dokładnie opisać wszystkie działania o 
charakterze merytorycznym, jakie będzie realizował w ramach zaplanowanej inicjatywy. Proszę tu 
przedstawić wszystkie działania, jakie będą realizowane w celu osiągnięcia założeń projektu i 
zaplanowanych rezultatów.  

Projekt może zakładać realizację jednego lub wielu powiązanych ze sobą działań. Liczba działań nie 
ma decydującego znaczenia dla oceny merytorycznej projektu. Bardzo ważne jest natomiast, aby 
zaplanowane działania pozwalały z jednej strony na osiągnięcie założonych rezultatów (opisanych w 
pytaniu 19), jak i wynikały ze zdiagnozowanych i opisanych problemów (pytanie 16). 

W opisie działań zaplanowanych w projekcie należy uwzględnić między innymi takie zagadnienia jak: 
miejsce i termin realizacji działania, liczbę osób objętych każdym z działań, wielkość grup, 
częstotliwość i długość form wsparcia, opis organizacyjny, merytoryczny i techniczny zaplanowanego 
działania, materiały i świadczenia, jakie będą otrzymywać uczestnicy w ramach zaplanowanych 
działań. Opis każdego działania musi być jasny, czytelny i jednoznaczny oraz przygotowany w taki 
sposób, aby osoba oceniająca mogła na jego podstawie ocenić zasadność realizacji działań i trafność 
ich doboru oraz możliwość ich wykonania w ramach projektu. Proszę wskazać także, kto będzie 
odpowiedzialny za realizację działania lub jego poszczególnych elementów. Proszę zwrócić też 
uwagę, aby opis działań był zgodny z wydatkami zaplanowanymi w projekcie. W projekcie nie 
powinna występować sytuacja, w której budżet projektu zawiera wydatki  nie wynikające z opisu 
działań. 

W przypadku inicjatyw z zakresu wsparcia rozwoju organizacji pozarządowej, jeśli planowane są 
działania z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia, proszę bardzo dokładnie wskazać parametry 
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sprzętu i opisać, co jest planowane do zakupu w ramach dotacji. Proszę natomiast nie opisywać, 
jakie działania będą realizowane przy pomocy zakupionego sprzętu – nie są to działania realizowane 
w ramach inicjatywy, lecz dopiero po jej zakończeniu. Nie są więc działaniami projektowymi. W 
przypadku zaplanowania działań skierowanych do osób, np. szkoleń, spotkań, warsztatów czy innych 
form podnoszenia kwalifikacji osób działających w organizacji, proszę wyraźnie wskazać, kto będzie 
uczestnikiem tych zajęć, podać liczbę osób i opisać je pod kątem funkcji w organizacji czy zadań 
wykonywanych na rzecz tej organizacji. 

Przy planowaniu działań projektowych w inicjatywach dotyczących wspierania społeczności lokalnej, 
proszę wziąć pod uwagę specyfikę odbiorców projektu oraz ich sytuację społeczną i zawodową. 
Działania projektowe muszą być zaplanowane w taki sposób, aby potencjalni uczestnicy projektu 
mogli z niego skorzystać. Proszę także przemyśleć, czy możliwe jest takie zaplanowanie działań 
projektowych, aby odbiorcy projektu byli efektywnie włączeni w proces planowania, przygotowania i 
realizacji działań. Kwestia ta podlega ocenie w ramach oceny horyzontalnej (o czym dokładniej w 
dalszej części instrukcji). 

Jeśli specyfika projektu wymaga przeprowadzenia promocji i koszty promocji zostały zaplanowane w 
budżecie projektu, proszę jako jedno z działań opisać działania promocyjne. 

Jeśli specyfika projektu wymaga przeprowadzenia rozbudowanego procesu rekrutacji uczestników, 
proszę jako jedno z działań w projekcie opisać procedurę rekrutacji.  

Konstrukcja wniosku nie wymaga wprowadzenia podziału zadań w projekcie. Jeśli we wniosku 
zaplanowanych jest kilka działań, osoba wypełniająca wniosek może je ponumerować tak, aby w 
innych częściach wniosku odnosić się do numerów konkretnych działań. 

Zasady oceny: 

Opis z tego pola będzie oceniany w części „II Działania” karty oceny merytorycznej.  

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 
wybrano odpowiedź pierwszą), wniosek będzie mógł za ocenę działań uzyskać maksymalnie 27 
punktów. Równocześnie musi uzyskać co najmniej 13,5 punktu, aby ocena merytoryczna mogła być 
pozytywna. 

Ocenie podlegać będzie: 

 Czy opis działań jest jasny, czytelny i jednoznaczny (do 12 punktów) 

 Czy planowane działania są zgodne z uzasadnieniem projektu (do 12 punktów) 

 Czy planowane działania są możliwe do realizacji w ramach inicjatywy (do 3 punktów). 

W przypadku wniosków, zakładających działania związane z rozwojem organizacji pozarządowej (w 
pytaniu 12 wybrano odpowiedź drugą), wniosek będzie mógł za ocenę działań uzyskać maksymalnie 
26 punktów. Równocześnie musi uzyskać co najmniej 13 punktów, aby ocena merytoryczna mogła 
być pozytywna. 

Oceniane będą następujące zagadnienia: 

 Czy opis działań jest jasny, czytelny i jednoznaczny (do 9 punktów) 

 Czy planowane działania są zgodne z uzasadnieniem projektu, a w szczególności – czy 
kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane problemy (do 15 punktów) 

 Czy planowane działania są możliwe do realizacji w ramach inicjatywy (do 2 punktów). 

Wypełnienie pola jest wymagane. Przedstawione informacje będą oceniane pod względem 
merytorycznym. 
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18 Odbiorcy projektu 

Różne zasady wypełniania Maksymalnie 2000 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Pole to jest nieaktywne, jeśli wnioskodawcą jest młoda organizacja pozarządowa, a projekt dotyczy 
działań nakierowanych na jej rozwój (zaznaczono odpowiedź numer 2 w pytaniu 13). Pole jest 
wymagane do wypełnienia, jeśli projekt dotyczy inicjatywy z zakresu jednej ze sfer pożytku 
publicznego, niezależnie od tego, czy wnioskodawcą jest grupa nieformalna, czy młoda organizacja 
pozarządowa. 

W tym pytaniu wnioskodawca musi opisać, do kogo skierowane będą działania projektowe. Proszę 
opisać osoby, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Proszę opisać te osoby ze 
względu na cechy charakterystyczne, ważne z punktu widzenia projektu. Mogą to być np. takie 
zagadnienia jak: miejsce zamieszkania, zaangażowanie na rzecz danej społeczności lokalnej, 
współpraca z konkretną organizacją lub korzystanie z jej usług, płeć, status zawodowy czy społeczny, 
stan zdrowia, poziom wiedzy, zainteresowania itp. Proszę nie opisywać wszystkich cech osób 
zaplanowanych do objęcia wsparciem, ale skupić się wyłącznie na tych zagadnieniach, które są 
ważne ze względu na specyfikę projektu.  

Oprócz opisu osób objętych wsparciem, proszę bardzo wyraźnie wskazać, ile osób zostanie objęte 
wsparciem w ramach projektu. Jeśli projekt zakłada realizację kilku działań, w których mogą 
uczestniczyć różne osoby, proszę oszacować łączną liczbę odbiorców projektu oraz liczbę osób 
korzystających z każdego z zaplanowanych działań. Liczba osób objętych wsparciem w projekcie 
musi być zaplanowana w sposób ambitny, ale i realny, biorąc pod uwagę ograniczenia terytorialne, 
finansowe i czasowe.  

Proszę opisać, czy potencjalni odbiorcy projektu są lub byli zaangażowani w proces jego planowania, 
a jeśli tak, to w jaki sposób. 

Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby opis odbiorców projektu był zgodny z innymi częściami 
wniosku. Przede wszystkim dotyczy to zgodności z uzasadnieniem realizacji projektu (odbiorcami 
projektu powinny być te osoby, których dotyczą przedstawione problemy). Opis odbiorców projektu 
musi być też zgodny z przedstawionymi działaniami projektowymi i zaplanowanymi rezultatami. 

Zasady oceny: 

Opis z tego pola będzie oceniany w części „III Odbiorcy projektu” karty oceny merytorycznej 
wyłącznie w sytuacji, gdy wniosek zakłada działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 
wybrano odpowiedź pierwszą). W takiej sytuacji, wniosek będzie mógł uzyskać maksymalnie 12 
punktów za opis odbiorców projektu. 

Ocenie podlegać będzie: 

 Czy opis odbiorców projektu jest jasny, czytelny i jednoznaczny (do 3 punktów) 

 Czy zakładana liczba odbiorców projektu jest realna do osiągnięcia (do 3 punktów) 

 Czy opis odbiorców projektu jest zgodny z uzasadnieniem (są to osoby, których dotyczą 
wskazane problemy) oraz z zaplanowanymi działaniami (są to faktyczni uczestnicy działań) – 
do 6 punktów.  

Wypełnienie pola jest wymagane, z wyjątkiem projektów nakierowanych na rozwój młodej 
organizacji pozarządowej. Przedstawione informacje będą oceniane pod względem 
merytorycznym. 
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19 Rezultaty projektu 

Różne zasady wypełniania Maksymalnie 1500 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Rezultaty to konkretne i mierzalne efekty działań zaplanowanych w projekcie. 

W tym pytaniu wnioskodawca musi opisać, jakie rezultaty zostaną osiągnięte w związku ze 
zrealizowaniem projektu, w wyniku zrealizowania założonych działań.  

W opisie rezultatów proszę pamiętać, że w projektach występują rezultaty zarówno ilościowe, jak i 
jakościowe. Rezultaty ilościowe to te efekty, które dotyczą przeprowadzonych działań. Najczęściej 
dokumentują one fakt przeprowadzenia konkretnego działania, liczby osób biorących udział, liczby 
wydarzeń/dni/godzin wsparcia itp. Rezultatami ilościowymi mogą być więc np. „Liczba 
przeprowadzonych szkoleń”, „Liczba godzin zajęć”, „Liczba osób uczestniczących w zajęciach” itp. W 
takiej sytuacji, przy opisywaniu rezultatu proszę bezwzględnie podać wartość docelową tego 
rezultatu, rozumianą jako konkretna liczba działań/godzin/osób itp., zrealizowana w ramach 
projektu 

Rezultaty jakościowe to takie efekty projektu, które nie dokumentują bezpośrednio samego faktu 
przeprowadzenia konkretnego działania, ale pokazują zmianę zachodzącą w środowisku lokalnym, 
odbiorcach wsparcia lub w organizacji objętej wsparciem. Rezultaty jakościowe są znacznie 
trudniejsze do zaobserwowania i zdiagnozowania, ale są o wiele cenniejsze, gdyż pokazują trwałą 
zmianę zachodzącą wśród odbiorców wsparcia. Przykładowe rezultaty jakościowe to np. „Liczba 
osób, które podniosą swój poziom wiedzy”, „Liczba osób, które podejmą aktywność w jakimś 
obszarze”, „Liczba nowych działań, jakie organizacja będzie mogła zrealizować w wyniku 
przeprowadzenia działań rozwojowych”.  

Zaproponowane powyżej rezultaty mają oczywiście charakter przykładowy i schematyczny. 
Rezultaty we wniosku proszę wykazywać w sposób jak najbardziej konkretny i jednoznaczny oraz 
dostosowywać je do specyfiki konkretnej inicjatywy. 

Rezultaty jakościowe, mimo, że dotyczą zmiany postaw, zachowań, czy po prostu rozwoju ludzi, 
powinny być pokazane w sposób mierzalny. Oznacza to, że należy pokazać ich planowaną wartość 
docelową. Są one trudne do oszacowania, gdyż często dotyczą zagadnień, które u konkretnego 
uczestnika projektu mogą, ale nie muszą wystąpić. Proszę jednak w swoim projekcie oszacować, 
jakie rezultaty jakościowe mogą wystąpić i w jakiej skali, a następnie opisać to konkretnymi 
rezultatami, pokazując również ich planowaną wartość docelową. Jest to trudne, ale dopiero takie 
rezultaty pokazują realną zmianę, jaka może zajść w społeczności lokalnej. 

Planując rezultaty jakościowe proszę pamiętać, że ze względu na ich specyfikę, nie muszą one 
wystąpić u wszystkich uczestników. Całkowicie normalną jest sytuacja, że nie każda osoba 
uczestnicząca np. w szkoleniu podniesie swoją wiedzę. Nie każda osoba objęta zajęciami 
rozwijającymi jej zainteresowania czy uzdolnienia będzie kontynuować zaproponowaną formę 
aktywności po zakończeniu zajęć zorganizowanych. Rezultaty jakościowe, które pokazują, u ilu osób 
wystąpi zmiana w wyniku udziału w projekcie, mogą (a wręcz powinny) mieć wartość docelową 
niższą od  wartości rezultatu ilościowego, odnoszącego się do tych samych działań. 

Proszę pamiętać, że w projekcie powinny występować zarówno rezultaty ilościowe, jak i jakościowe. 
Większość działań projektowych, niezależnie od ich specyfiki, da się opisać, pokazując zarówno 
rezultaty ilościowe, jak i jakościowe, które powstaną w wyniku zrealizowania działania. Jeśli 
wnioskodawca zaplanował działanie, które nie daje żadnych rezultatów, oznacza to, że działania 
takie nie jest potrzebne w projekcie. Nie dotyczy to działań związanych z promocją czy rekrutacją 
(dla tych działań deklaracja rezultatów nie jest wymagana).  

Proszę pamiętać, że rezultaty zaplanowane w projekcie, opisane w tej części wniosku muszę być 
realne i być możliwe do osiągnięcia w oparciu o działania projektowe opisane we wniosku.  

Do każdego rezultatu opisanego we wniosku, należy bezwzględnie podać podać jego wartość 
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docelową, która zostanie osiągnięta w ramach projektu. Wartość docelowa to konkretna liczba 
wskazująca, jak wysoki poziom stopnia osiągnięcia wskaźnika jest zaplanowany w projekcie. 
Należy więc precyzyjnie określać w jaki stopniu rezultat (wskaźnik) realizuje założone cele projektu 
np., ile osób będzie objętych daną formą wsparcia lub ukończy ścieżkę zaplanowaną w projekcie, ile 
osób zdobędzie nowe kwalifikacje, wiedzę czy doświadczenie, u ilu osób zmieni się ich sytuacja 
zawodowa czy społeczna i w jakim zakresie. 

Wnioskodawca nie musi określać, kiedy poszczególne rezultaty projektu zostaną osiągnięte. Nie ma 
też obowiązku, aby wskazywać, w jaki sposób każdy z zaplanowanych rezultatów zostanie zmierzony 
i udokumentowany. Nie zwalnia to wnioskodawcy z obowiązku zmierzenia i udokumentowania, że 
zaplanowane rezultaty zostaną osiągnięte. 

Jeżeli wniosek jest składany przez grupę nieformalną, jednym z rezultatów projektu może być 
utworzenie nowej organizacji pozarządowej lub podjęcie działań w tym kierunku. Jeśli 
wnioskodawca planuje takie działania, proszę wskazać to w rezultatach projektu.  

Zasady oceny: 

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 
wybrano odpowiedź pierwszą), opis z tego pola będzie oceniany w części „IV Rezultaty projektu” 
karty oceny merytorycznej. Wniosek będzie mógł za ocenę rezultatów projektu uzyskać 
maksymalnie 30 punktów. Równocześnie musi uzyskać co najmniej 15 punktów, aby ocena 
merytoryczna mogła być pozytywna. 

Ocenie podlegać będzie: 

 Czy rezultaty projektu są możliwe do osiągnięcia w wyniku zaplanowanych działań (do 12 
punktów) 

 Czy rezultaty projektu wpłyną na społeczność lokalną (do 9 punktów) 

 Czy opis rezultatów projektu jest jasny i czytelny (do 6 punktów) 

 Czy rezultaty projektu będą mieć charakter trwały (do 3 punktów) 

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 
wybrano odpowiedź pierwszą), opis z tego pola będzie oceniany w części „III Rezultaty projektu” 
oraz w części „IV Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy” karty oceny merytorycznej. Wniosek 
będzie mógł w obu tych częściach uzyskać maksymalnie 36 punktów. Równocześnie musi uzyskać co 
najmniej 18 punktów (sumując wynik z części III i IV), aby ocena merytoryczna mogła być pozytywna. 

Ocenie podlegać będzie: 

 Czy rezultaty projektu są możliwe do osiągnięcia w wyniku zaplanowanych działań (do 12 
punktów) 

 Czy opis rezultatów projektu jest jasny i czytelny (do 6 punktów) 

 Czy rezultaty projektu będą mieć charakter trwały (do 9 punktów) 

 Czy wniosek jednoznacznie wykazuje, w jaki sposób zmieni się działalność merytoryczna 
wnioskodawcy w wyniku zrealizowania inicjatywy (do 9 punktów) 

Wypełnienie pola jest wymagane. Przedstawione informacje będą oceniane pod względem 
merytorycznym. 

 

20 Trwałość projektu 

Wszyscy wnioskodawcy Maksymalnie 500 znaków 
Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Proszę przeanalizować, czy realizacja projektu doprowadzi do trwałej zmiany wśród uczestników 
projektu, środowiska lokalnego lub w organizacji pozarządowej, która jest wnioskodawcą w 
projekcie. W ramach konkursu preferowane są inicjatywy, które zakładają występowanie jakichś 
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trwałych efektów, występujących po zakończeniu finansowania. 

Jeśli w projekcie występuje jakiś trwały efekt, proszę opisać go w tym pytaniu. Należy przede 
wszystkim wskazać, czego dotyczy trwałość projektu (z jakimi rezultatami czy działaniami jest ona 
związana). Trwałością projektu jest również sytuacja, gdy projekt będzie przyczyniał się do 
uruchomienia nowej inicjatywy czy rejestracji nowej organizacji pozarządowej. 

Proszę pamiętać, że opis trwałości projektu musi być spójny z innymi elementami wniosku. 

Ponieważ zasady wypełniania wniosku wymuszają udzielenie odpowiedzi na to pytanie, jeśli w 
projekcie nie występuje trwałość (taka sytuacja może mieć miejsce), proszę wpisać zwrot „nie 
dotyczy”. 

Zasady oceny: 

Zasady oceny trwałości projektu, zostały scharakteryzowane w opisie pytania numer 19. 

Wypełnienie pola jest wymagane. Przedstawione informacje będą oceniane pod względem 
merytorycznym. 

 

21 Wolontariat / wkład własny 

Wszyscy wnioskodawcy 
Dwa pytania z opcjami wyboru TAK/NIE i dodatkowe pole 
opisowe z limitem 1000 znaków. 

Zasady udzielenia odpowiedzi: 

Wnioskodawca powinien udzielić odpowiedzi na dwa pytania: 

1. Czy w ramach inicjatywy planowana jest współpraca z wolontariuszami? 
2. Czy w ramach inicjatywy planowane jest wniesienie wkładu własnego (rzeczowego lub 

finansowego)? 

Na każde z tych pytań można udzielić odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej. Brak odpowiedzi 
(niezaznaczenie żadnej z opcji) będzie traktowane jako odpowiedź negatywna. 

W pytaniu 1 jako wolontariuszy należy rozumieć wszystkie osoby, które nie zostały wymienione w 
pytaniu numer 7 i nie są odbiorcami projektu, natomiast będą nieodpłatnie wspierać realizację 
projektu. Mogą to być członkowie organizacji pozarządowej, osoby współpracujące z grupą 
nieformalną itp. 

W pytaniu 2 jako wkład własny należy rozumieć sytuację, gdy wnioskodawca planuje wykorzystać do 
realizacji projektu posiadane zaplecze techniczne (wkład własny rzeczowy) albo chce samodzielnie 
ponieść część wydatków związanych z realizowaną inicjatywą (wkład własny finansowy). Jak wkład 
własny finansowy należy także rozumieć sytuację, gdy wnioskodawca otrzyma dodatkowe środki na 
finansowanie działań związanych z projektem z innego źródła (np. od innej instytucji).  

W konkursie nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego. Możliwe jest dofinansowanie 100% 
kosztów związanych z zaplanowaną inicjatywą, kwestia ewentualnego wniesienia wkładu własnego 
(rzeczowego lub finansowego) nie ma żadnego wpływu na proces oceny wniosku. Jeśli 
wnioskodawca zaplanował wkład własny finansowy, wydatków finansowanych w ramach wkładu 
własnego proszę nie wykazywać w tabeli dotyczącej budżetu projektu (nie są to wydatki 
sfinansowane w ramach dotacji). Odpowiedzi na to pytanie mają charakter wyłącznie pomocniczy, 
fakt ewentualnego wniesienia wkładu własnego nie ma znaczenia dla oceny merytorycznej projektu. 
Z drugiej strony, jeśli z innych opisów zawartych we wniosku będzie wynikać, że w projekt 
planowane będzie zaangażowanie wolontariuszy lub wniesienie wkładu własnego, ale w tym pytaniu 
nie zostanie to opisane, może to mieć wpływ na wynik oceny merytorycznej projektu (może to mieć 
wpływ na ocenę spójności całego wniosku). 

Jeśli we wniosku zostanie udzielona pozytywna odpowiedź na co najmniej jedno z powyższych 
pytań, w generatorze wniosków otworzy się dodatkowe pole tekstowe. Jeśli w projekcie planowany 
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jest udział wolontariuszy, proszę w tym dodatkowym polu tekstowym opisać, w jakim zakresie w 
realizacji inicjatywy będą wykorzystywani wolontariusze. Można tutaj przedstawić informację o 
planowanej liczbie wolontariuszy lub zadaniach, jakie będą wykonywać w ramach projektu. Proszę 
także opisać, kto będzie współpracował jako wolontariusz (jeśli te osoby są już znane) albo w jaki 
sposób organizacja/grupa nieformalna chce pozyskać wolontariuszy do współpracy. Jeśli w projekcie 
planowane jest wniesienie wkładu własnego, w polu tekstowym proszę opisać, w jakiej formie ten 
wkład własny będzie wniesiony (rzeczowy / finansowy) i czego konkretnie będzie dotyczył. W 
przypadku wkładu własnego finansowego proszę wskazać jego typ (środki własne, darowizny, 
pożyczki, składki, dotacja itp.) oraz z jakiego źródła wkład własny będzie wniesiony. 

Pytanie to służy pokazaniu spójności pomiędzy różnymi częściami merytorycznymi wniosku do 
dofinansowanie. 

Wypełnienie pola nie jest wymagane.  

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie powyższe 

pytania, należy przejść do kolejnej zakładki generatora – edycji budżetu projektu.  

5.3. Część III – Finansowanie inicjatywy 

Zasady ogólne 

W ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja nie ma zamkniętego 

katalogu wydatków, jakie są możliwe do sfinansowania. W ramach przyznanej dotacji można 

sfinansować każdy wydatek, o ile spełnia on następujące wymogi (i nie został wymieniony w katalogu 

kosztów niekwalifikowanych): 

 jest niezbędny do realizacji projektu, bez jego poniesienia realizacja projektu w założonej 

formie nie będzie możliwa. 

 jest racjonalny i efektywny, co oznacza że nie jest zawyżony, a ponadto poniesienie takiego 

wydatku jest uzasadnione ekonomicznie. 

 został faktycznie poniesiony w okresie realizacji projektu. 

 został udokumentowany poprawnie wystawionym dokumentem księgowym. 

 został przewidziany w zaakceptowanym budżecie projektu, lub realizator inicjatywy otrzymał 

pisemną zgodę Operatora na sfinansowanie takiego wydatku. 

 jest zgodny z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli zostanie 

zidentyfikowana sytuacja, w której wydatek nie jest zgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, może on być uznany za niekwalifikowalny, 

 został poniesiony zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i umową o udzielenie 

mikrodotacji. 

Proszę pamiętać, że spełnienie powyższych warunków nie oznacza, że wydatek będzie 

automatycznie uznany za kwalifikowalny. W ramach konkursu obowiązuje bowiem katalog kosztów 

niekwalifikowanych, które nie mogą być sfinansowane w ramach przyznanej dotacji. Do tego 

katalogu zaliczają się: 

 Podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

W przypadku wniosków składanych przez grupę nieformalną nie wspieraną przez organizację 

pozarządową, podatek od towarów i usług będzie zawsze kwalifikowalny. W przypadku 

wniosków składanych przez grupę nieformalną wspieraną przez organizację pozarządową lub 

inny uprawniony podmiot albo przez młodą organizację pozarządową, podatek VAT będzie 
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kwalifikowany, jeśli organizacja nie ma możliwości jego odzyskiwania. Jeśli jednak organizacja 

odzyskuje podatek VAT, nie jest on kwalifikowalny. 

 Zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej.  

 Zakup środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł. W związku z tym nie jest 

dozwolony zakup żadnych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia o wartości jednostkowej 

powyżej 3500 zł. 

 Zakup używanego sprzętu i wyposażenia. W ramach dotacji możliwe jest finansowanie 

wyłącznie zakupu fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia. 

 Amortyzacja sprzętu, wyposażenia i środków trwałych.  

 Leasing sprzętu, wyposażenia i środków trwałych. Niedozwolone jest finansowanie 

jakichkolwiek kosztów związanych z leasingiem. 

 Rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań. 

 Odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań. W szczególności proszę zwrócić 

uwagę, że jeśli w wyniku nieterminowej zapłaty dokumentów księgowych naliczone zostaną 

odsetki, nie można ich finansować z przyznanej dotacji. 

 Koszty kar i grzywien, związanych zarówno z bieżącą działalnością wnioskodawcy, jak i z 

zadaniami realizowanymi w ramach projektu. 

 Koszty procesów sądowych – nawet wtedy, gdy proces sądowy jest związany z realizowanym 

projektem. 

 Nagrody, premie i inne uznaniowe formy wypłaty wynagrodzenia dla osób zajmujących się 

realizacją projektu. Osoby zajmujące się realizacją projektu mogą otrzymywać za swoją 

pracę wynagrodzenie (zaliczane do II kategorii kosztów „Koszty administracyjne i obsługi 

projektu”), ale musi być ono wypłacone: 

a) w przypadku grup nieformalnych: w oparciu o  umowę zlecenie  

b) w przypadku młodych organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych wspieranych 

przez inny podmiot: w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenia lub o dzieło) lub umowę o 

pracę albo dodatek do wynagrodzenia wypłacanego w ramach umowy o pracę. 

Zatrudnienie/zaangażowanie do projektu musi mieć formę pisemną. 

 Koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów). W projekcie można 

finansować koszty operacji bankowych (koszty przelewów), ale nie jest możliwe finansowanie 

opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 

 Zakup napojów alkoholowych - jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 Ustawy o Działalności 

Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakup jakichkolwiek napojów 

alkoholowych jest niekwalifikowalny. 

 Podatki i opłaty, z wyłączeniem: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności 

oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Podatki i opłaty wymienione w tym punkcie są 

kwalifikowalne (o ile spełniają inne wymogi określone w projekcie), natomiast inne podatki i 

opłaty nie mogą być finansowane w ramach dotacji. 

 Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych. 

Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych można zwracać koszty 

dojazdu wyłącznie w sytuacji, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w treści umowy. 
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Zasady wypełnienia budżetu projektu 

W ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – II edycja budżet ma charakter 

zestawienia wydatków, jakie są planowane do sfinansowania w ramach dotacji. Budżet składa się z 

szeregu pozycji, z których każda musi odnosić się do konkretnego wydatku, jaki będzie ponoszony w 

projekcie. Zasady stworzenia budżetu projektu są identyczne, niezależnie od tego, czy wniosek jest 

składany przez grupę nieformalną, czy przez organizację pozarządową. 

Standardowo we wniosku proszę podawać kwoty brutto poszczególnych wydatków, chyba że 

wnioskodawca ma możliwość odzyskiwania podatku VAT. W takiej sytuacji te kategorie wydatków, 

od których VAT będzie odzyskiwany, należy podać w kwotach netto. 

Liczba pozycji w budżecie projektu nie jest w żaden sposób ograniczona. Wnioskodawca może 

dodawać kolejne wiersze do budżetu, w tym celu należy użyć ikonki plusa ( + ), która znajduje się po 

lewej stronie pod budżetem. Aby usunąć niepotrzebny lub pusty wpis, wystarczy użyć ikonki z 

krzyżykiem, która znajduje się po prawej stronie tabeli budżetu. Usunięcie wiersza ze środka budżetu 

spowoduje automatyczne przesunięcie w górę wszystkich wpisów, znajdujących się poniżej. Aby 

przeliczyć budżet w trakcie jego edycji, proszę użyć przycisku „Przelicz formularz” lub „Zapisz bieżący 

formularz”. Spowoduje to z jednej strony zapisanie wszystkich danych zawartych w formularzu, a z 

drugiej strony spowoduje przeliczenie budżetu i sprawdzenie jego poprawności. 

W odniesieniu do każdego wydatku, wnioskodawca musi standardowo podać następujące 

informacje: 

 Koszt w projekcie – w tej kolumnie proszę opisać, czego dotyczy konkretny wydatek. Opis ten 

powinien być jasny i czytelny, aby osoba oceniająca wniosek wiedziała, czego dotyczy 

konkretny wpis w budżecie. Przy konstrukcji budżetu proszę nie wpisywać do niego łącznych 

kategorii wydatków, jeśli będą one finansowane w ramach odrębnych wydatków. Jeśli koszt 

w projekcie dotyczy zatrudnienia pracownika lub współpracownika, polu „Koszt w projekcie” 

proszę podać planowaną formę zatrudnienia: umowa o pracę / dodatek do wynagrodzenia / 

umowa – zlecenie / umowa o dzieło / umowa cywilno-prawna. 

 Jednostka miary – proszę podać, według jakiej jednostki miary będzie rozliczany wydatek. 

Jednostką miary może być np.: sztuka, komplet, osoba, dzień, godzina, osobodzień, kilometr 

itp. Jednostkę miary należy dobrać tak, aby jak najdokładniej opisywała, w jaki sposób 

szacowany był konkretny wydatek. 

 Liczba jednostek – proszę podać, ile jednostek miary będzie sfinansowanych w ramach 

projektu. 

 Stawka jednostkowa – proszę podać koszt jednej jednostki miary. 

 Łączny koszt – wartość w tej kolumnie wyliczy się automatycznie, przy zapisywaniu budżetu 

projektu. 

W przypadku, jeśli projekt jest złożony przez organizację pozarządową i zakłada realizację 

inicjatywy związanej z rozwojem wnioskodawcy (wybrano 2 typ projektu w pytaniu numer 13), 

budżet projektu nie wymaga podania żadnych innych informacji. Planując wydatki w takim typie 

projektu proszę jednak pamiętać o dodatkowym ograniczeniu wynikającym z regulaminu projektu. 

Jeśli projekt zakłada finansowanie wydatków związanych z opracowaniem merytorycznego planu 

rozwoju organizacji, koszty na to zaplanowane nie mogą przekraczać 10% dotacji, a sam plan musi 

obejmować okres co najmniej 12 miesięcy (powinno to wynikać z opisów zawartych we wniosku o 



 

29 
 

dofinansowanie). Kwestię tę musi samodzielnie monitorować osoba wypełniająca wniosek o 

dofinansowanie. 

Szczegółowy opis kategorii wydatków 

W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację działań w sferze pożytku publicznego, każdy 

wydatek zaplanowany w budżecie musi być przypisany do jednej z kategorii wydatków. Służy do tego 

lista rozwijalna, pojawiająca się przy poszczególnych wierszach budżetu. Pozwala ona na wybranie 

jednej z następujących opcji: 

 Kategoria I – koszty bezpośrednie (kategoria ta nie posiada żadnego limitu procentowego), 

do której zaliczają się wydatki z zakresu: 

- kosztów osobowych merytorycznych, czyli związanych z zatrudnieniem osób, które będą 

prowadzić działania skierowane do adresatów projektu. Wnioskodawca powinien określić 

formę zatrudnienia tych osób, przy czym w przypadku grup nieformalnych realizujących 

projekt samodzielnie dopuszczalne jest zaplanowanie w budżecie zatrudnienia osób jedynie 

w oparciu o umowę zlecenie; 

- kosztów związanych z uczestnictwem adresatów projektu; 

- kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia dokonywanego w ramach projektu, mającego 

charakter środka trwałego, to znaczy jego przewidywalny okres użytkowania jest dłuższy niż 1 

rok; 

- kosztów adaptacji pomieszczeń, czyli wydatków związanych z adaptacją i dostosowaniem 

pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt 

- kosztów promocji projektu. 

 Kategoria II – koszty administracyjne i obsługi projektu. Do tej kategorii należy zaliczyć 

wszystkie wydatki, które nie są bezpośrednio powiązane ze wsparciem skierowanym do 

uczestników projektu, ale stanowią koszty obsługi zadania. Przede wszystkim są to koszty 

związane z koordynacją projektem, wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych do 

koordynacji projektu, prowadzeniem księgowości projektu, zakupem materiałów biurowych 

potrzebnych do administrowania projektem, opłatami za media, ogrzewanie, energię 

elektryczną, telefon, internet, opłatami pocztowymi itp. Wydatki w tej kategorii są 

ograniczone do 20% wartości dotacji. W przypadku projektu składanego przez grupę 

nieformalną wspieraną przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmiot, w 

ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla tej organizacji, do wysokości 

10% wartości dotacji. Wydatek taki wlicza się do łącznego limitu 20% wydatków w tej 

kategorii. 

Aby ułatwić przyporządkowywanie wydatków do poszczególnych kategorii, poniżej prezentujemy 

kilka przykładów. 

 

Przykład 1: 
We wniosku zaplanowano realizację cyklu zajęć dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Planowane są 
zajęcia z: obsługi komputera, rysunku artystycznego, makijażu oraz nordic walkingu. W projekcie 
zaplanowano następujące wydatki: 

 Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia zatrudnionych na podstawie umów zlecenie – 
Kategoria I 

 Zakup materiałów zużywalnych niezbędnych do poprowadzenia zajęć z rysunku i makijażu – 
Kategoria I 
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 Wynagrodzenie osoby, która będzie organizować zajęcia i kupować materiały – umowa zlecenie 
– Kategoria II 

 Zakup kijków do nordic walkingu, przekazywanych uczestnikom zajęć – Kategoria I 

 Wynajem sali komputerowej na zajęcia z obsługi komputera – Kategoria I 

 Zakup składników na przerwy kawowe – kawa, herbata, cukier, ciastka itp. – Kategoria I 

 

Przykład 2: 
Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci ze szkoły wiejskiej. Zajęcia mają na celu organizację tym 
dzieciom czasu wolnego i zachęcenie ich do aktywnych form spędzania czasu. Organizowane będą 
zajęcia na basenie i piesze rajdy terenowe. W projekcie zaplanowano następujące wydatki: 

 Wynagrodzenie instruktora na basenie – umowa zlecenie – Kategoria I 

 Zakup biletów – wejściówek na basen – Kategoria I 

 Zakup czepków kąpielowych dla uczniów – Kategoria I 

 Wynajem busa na dojazdy na basen – Kategoria I 

 Wynagrodzenie przewodnika na rajdach terenowych - umowa zlecenie – Kategoria I 

 Organizacja ciepłego posiłku na zakończenie każdego rajdu – Kategoria I 

 Zakup kamery do dokumentowania przebiegu rajdów – Kategoria I 

 Wynagrodzenie osoby koordynującej działania w projekcie – umowa zlecenie – Kategoria II 

 Zwrot kosztów dojazdu dla osoby koordynującej działania – przejazdy związane z organizacją 
rajdów – Kategoria II 

 

Zasady oceny budżetu projektu 

Budżet projektu podlega ocenie merytorycznej, przeprowadzanej w oparciu o część V „Wydatki 

projektu” karty oceny merytorycznej.  

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 

wybrano odpowiedź pierwszą), wniosek w części V karty oceny merytorycznej będzie mógł uzyskać 

maksymalnie 14 punktów. Równocześnie musi uzyskać co najmniej 7 punktów, aby ocena 

merytoryczna mogła być pozytywna. 

Ocenie podlegać będzie: 

 Czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu (do 6 punktów). 

 Czy zaplanowane wydatki są efektywne, tzn. nie zostały zawyżone w stosunku do stawek 

rynkowych (do 6 punktów). 

 Czy budżet projektu został sporządzony w sposób poprawny (do 2 punktów). 

W przypadku wniosków, zakładających działania związane z rozwojem organizacji pozarządowej 

(w pytaniu 12 wybrano odpowiedź drugą), wniosek w części V karty oceny merytorycznej będzie 

mógł uzyskać maksymalnie 17 punktów. Równocześnie musi uzyskać co najmniej 8,5 punktu, aby 

ocena merytoryczna mogła być pozytywna. 

Oceniane będą następujące zagadnienia: 

 Czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu (do 6 punktów). 

 Czy zaplanowane wydatki są efektywne, tzn. nie zostały zawyżone w stosunku do stawek 

rynkowych (do 9 punktów). 

 Czy budżet projektu został sporządzony w sposób poprawny (do 2 punktów). 
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W poprawnym sporządzeniu budżetu projektu kluczowe jest więc, aby wszystkie wydatki były 

niezbędne do tego, aby projekt został zrealizowany. Po drugie należy dbać o to, aby wydatki nie były 

zawyżone, a wydatki były zaplanowane efektywnie pod względem ekonomicznym. Kwestia 

technicznej strony budżetu nie ma decydującego znaczenia dla jego oceny, chociaż duża liczba 

błędów w tym zakresie może skutkować obniżeniem oceny punktowej. 

Proszę pamiętać, że przekroczenie  wydatków w kategorii II jest sygnalizowane przez generator 

wniosków jako błąd, który będzie skutkował brakiem możliwości złożenia wniosku. Możliwe jest 

natomiast złożenie wniosku, w którym wydatki będą nieprawidłowo przyporządkowane do 

konkretnych kategorii. Taki błąd będzie skutkował obniżeniem oceny merytorycznej budżetu 

projektu, jeśli w wyniku dopasowania wydatków do właściwej kategorii, obowiązujący limit zostanie 

przekroczony. Jeśli mimo tego wniosek będzie rekomendowany do dofinansowania, budżet projektu 

będzie podlegał korektom w celu zmniejszenia wydatków w taki sposób, aby nie przekraczały 

dopuszczalnego limitu procentowego wydatków. 

5.4. Ocena horyzontalna wniosku 

Oprócz oceny merytorycznej poszczególnych pól wniosku, oraz oceny wydatków projektu, 

przeprowadzonej według zasad opisanych powyżej, każdy wniosek będzie oceniony całościowo, pod 

względem wybranych zagadnień horyzontalnych. Jest to ocena dokonywana poprzez analizę całości 

zapisów zawartych we wniosku. 

Ocena horyzontalna wniosku stanowi jeden z elementów oceny merytorycznej. Dokonywana 

będzie punktowo, przy pomocy części VI „Kwestie horyzontalne” karty oceny merytorycznej. Ocena 

horyzontalna jest ważnym elementem oceny całości wniosku, gdyż można w ramach niej uzyskać 

dużą liczbę punktów. Jednocześnie w tej kategorii nie wprowadzono minimalnej wartości punktów, 

jakie wniosek musi uzyskać, aby jego całościowa ocena merytoryczna była pozytywna. 

W przypadku wniosków, zakładających działania ze sfery pożytku publicznego (w pytaniu 12 

wybrano odpowiedź pierwszą), wniosek w części VI karty oceny merytorycznej, w ocenie kwestii 

horyzontalnych, będzie mógł uzyskać 31 punktów. 

Ocenie podlegać będzie: 

 Ocena spójności logicznej całości wniosku (do 15 punktów). 

 Ocena skali zaangażowania społeczności lokalnej (do 6 punktów). 

 Innowacyjność projektu (do 4 punktów). 

 Zasadność realizacji projektu przez grupę inicjatywną / wnioskodawcę (do 6 punktów). 

W przypadku wniosków, zakładających działania związane z rozwojem organizacji pozarządowej 

(w pytaniu 12 wybrano odpowiedź drugą), wniosek w części VI karty oceny merytorycznej, w ocenie 

kwestii horyzontalnych, będzie mógł uzyskać 35 punktów. 

Oceniane będą następujące zagadnienia: 

 Ocena spójności logicznej całości wniosku (do 18 punktów). 

 Innowacyjność projektu (do 6 punktów). 

 Zgodność projektu z opisem wnioskodawcy (do 9 punktów). 

 Skala zaangażowania kadry wnioskodawcy w działania projektowe (do 2 punktów). 
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W zakresie oceny kwestii horyzontalnych wniosku, najważniejszym aspektem oceny jest kwestia 

spójności logicznej wniosku. Pod tym pojęciem kryje się całościowa ocena, na ile złożony wniosek 

stanowi spójną, przemyślaną i logiczną koncepcję inicjatywy. Osoby oceniające będą weryfikować, 

czy poszczególne elementy wniosku są ze sobą zgodne, i nie ma między nimi żadnych sprzeczności. 

Przede wszystkim polega to na weryfikacji takich zagadnień, jak: 

 Ocena, na ile działania projektowe zaproponowane we wniosku stanowią poprawne 

narzędzia, pozwalające na rozwiązanie lub złagodzenie zdiagnozowanych i opisanych 

problemów. Sprawdzane będzie, czy we wniosku nie zaplanowano działań nieuzasadnionych, 

czyli takich, które nie wynikają z uzasadnienia i nie prowadzą do rozwiązania/złagodzenia 

opisanych problemów. Oceniający będą też weryfikować, czy działania zostały wybrane w 

sposób optymalny i stanowią najlepszą metodę poprawy sytuacji w społeczności lokalnej lub 

w działalności młodej organizacji pozarządowej. 

 Ocena, na ile rezultaty projektu są zgodne z zaplanowanymi działaniami. Rezultaty projektu 

muszą wynikać z zaplanowanych działań i być bezpośrednim efektem. We wniosku nie 

powinno być też rezultatów, które nie wynikają z działań projektowych (wnioskodawca 

zakłada, że one wystąpią, nie proponując narzędzi do ich osiągnięcia). Błędem w spójności 

logicznej projektu jest też sytuacja, gdy we wniosku zaplanowano pewne działania, które nie 

generują żadnych rezultatów, lub rezultaty te są niewspółmierne do zaplanowanych 

nakładów finansowych.  

 Ocena, na ile rezultaty projektu, jeśli zostaną osiągnięte, są w stanie doprowadzić do 

zlikwidowania lub zmniejszenia skali zdiagnozowanych i opisanych problemów. Jeśli działania 

projektowe i rezultaty, jakie w wyniku dofinansowania mają być osiągnięte, nie prowadzą do 

zmiany sytuacji w obszarze problemowym, którego dotyczy wniosek, oznacza to, że realizacja 

inicjatywy nie jest zasadna. 

 Weryfikacja, czy odbiorcy projektu, opisani we wniosku, to są faktyczni uczestnicy działań 

projektowych. Równocześnie powinny to być osoby, których dotyczą problemy opisane we 

wniosku, i dla których wsparcie jest zasadne, aby opisane problemy zostały zlikwidowane lub 

złagodzone.  

Kwestia zachowania spójności logicznej projektu jest trudnym zagadnieniem, gdyż wymaga 

poprawnego zaplanowania swojego wniosku i umiejętności całościowego spojrzenia na swój pomysł. 

Błędy w zakresie spójności logicznej w projekcie pojawiają się najczęściej, gdy wniosek jest 

przygotowywany „na szybko”, bez wcześniejszego zaplanowania lub w trakcie jego pisania zmieniana 

jest koncepcja działań. Spójność logiczna wniosku nie jest też często zachowana, gdy autorzy wniosku 

z góry mają zaplanowane pewne działania, i próbują niejako na siłę znaleźć i uzasadnić problemy, 

pasujące akurat do swoich działań. Z tego względu rekomendujemy wszystkim osobom 

przygotowującym wnioski, aby przygotowanie swojego pomysłu rozpoczęły od ustalenia, jaki 

problem chcą rozwiązać, a następnie dobrali tylko takie działania, które faktycznie do tego prowadzą. 

Pod pojęciem innowacyjności projektu kryje się ocena, na ile złożony wniosek jest nietypowy i 

nieszablonowy – dotyka niestandardowego problemu lub proponuje nieszablonowe działania lub 

nową metodę rozwiązania problemu. Planując swój projekt proszę pamiętać, że z jednej strony 

innowacyjność projektu jest jednym z elementów oceny kwestii horyzontalnych, więc warto o niej 

pomyśleć. Z drugiej jednak strony, zbyt duże skomplikowanie swojego wniosku, poszukiwanie niejako 

„na siłę” działań nietypowych albo zbyt duże skomplikowanie problemu wykazanego we wniosku 

może skończyć się obniżeniem oceny spójności wniosku. Może też wpłynąć negatywnie na ocenę 
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poszczególnych aspektów projektu, gdyż np. zbyt duże skomplikowanie działań może sprawić, że 

będą one mało czytelne lub przestaną pasować do uzasadnienia. 

Kolejnym elementem oceny jest weryfikacja, czy projekt nie tylko wspiera konkretną grupę 

osób, ale też angażuje to osoby do działania. W ramach programu dążymy bowiem do tego, aby 

inicjatywy nie tylko wspierały uczestników, ale też zachęcały ich do aktywności. Może to mieć formę 

np. współorganizacji całego projektu lub wybranych jego aspektów, takiego zaplanowania działań, 

aby ich uczestnicy musieli podjąć pewne działania organizacyjne, zrzeszania uczestników projektu w 

nowe inicjatywy, pomysły itp. Kwestia ta jest zdecydowanie ważniejsza w przypadku inicjatyw z 

zakresu sfer pożytku publicznego, gdzie bezpośrednio wspieramy społeczność lokalną. Mniej ważne 

jest to w przypadku wniosków na rozwój organizacji pozarządowej – tutaj weryfikowane będzie 

przede wszystkim, czy większa grupa osób z organizacji będzie zaangażowana w przygotowanie i 

realizację działań rozwojowych (co niestety nie w każdym typie działań jest w praktyce możliwe). 

Kwestia oceny zasadności realizacji inicjatywy przez grupę nieformalną lub młodą organizację 

pozarządową, albo zgodność projektu z charakterystyką organizacji, została przedstawiona przy 

opisie pola numer 11 wniosku. 

5.5. Część IV – Oświadczenia i podpis 

Ostatnim elementem wniosku jest zestaw oświadczeń, których akceptacja jest warunkiem 

koniecznym złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli wnioskodawca nie akceptuje któregokolwiek z 

zapisów zawartych w tych oświadczeniach lub treść tych oświadczeń nie jest w jego przypadku 

zgodna ze stanem faktycznym, nie może złożyć wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku, 

zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, jest uznawane za akceptację zapisów zawartych w 

oświadczeniach. 

Oświadczenia, z którymi musi zgodzić się wnioskodawca mają następującą treść: 

Składając niniejszy wniosek o dofinansowanie w ramach Świętokrzyskiego Konkursu Młodych 
Inicjatyw, oświadczam/y że:  

 wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z prawdą,  

 zapoznaliśmy się z regulaminami obowiązującymi w Świętokrzyskim Funduszu Młodych 
Inicjatyw i akceptujemy ich zapisy,  

 w przypadku uzyskania rekomendacji do dofinansowania, deklarujemy chęć podpisania umowy 
i realizacji inicjatywy opisanej we wniosku o dofinansowanie,  

 organizacja pozarządowa, którą reprezentujemy, nie zalega z uiszczaniem podatków, jak 
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych 
odrębnymi przepisami,  

 jesteśmy uprawnieni do reprezentowania organizacji pozarządowej / grupy inicjatywnej w 
zakresie objętym niniejszym wnioskiem,  

 wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie nie są i nie będą objęte podwójnym 
finansowaniem, to znaczy ich finansowaniem lub refundacją w ramach niniejszego wniosku oraz 
równocześnie w ramach innych środków publicznych lub innych wspólnotowych instrumentów 
finansowych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

 wyrażamy zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku ekspertom lub innym upoważnionym 
do tego instytucjom w zakresie dokonania oceny wniosku oraz kontroli, oceny i ewaluacji 
Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw. 

 w przypadku wniosku składanego przez grupę nieformalną -  żadna z osób wchodzących w 
skład grupy nieformalnej nie pełni funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji 
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pozarządowej.  

Jeśli wniosek o dofinansowanie jest składany w wersji elektronicznej, za pomocą generatora 

wniosków ze strony www.fio.sir.com.pl, nie ma obowiązku podpisywania wniosku. Wniosek złożony 

w ten sposób będzie traktowany jako podpisany przez osobę składającą wniosek, uznaje się również, 

że osoba ta jest upoważniona do reprezentowania organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej 

wskazanej jako wnioskodawca. 

Jeśli wniosek składany w formie papierowej jest przygotowany przez organizację pozarządową, 

to musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Kwestia ta będzie 

weryfikowana na etapie oceny formalnej w oparciu o zapisy KRS (w zakresie składu zarządu i sposobu 

reprezentacji). Jeśli dane w KRS nie odpowiadają aktualnemu sposobowi reprezentacji podmiotu (np. 

został wybrany nowy zarząd lub zmienił się statut organizacji) albo udzielone zostało 

pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, do wniosku proszę załączyć dokumenty (kserokopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem), które pozwolą na weryfikację poprawności podpisania 

wniosku. 

Jeśli wniosek składany w formie papierowej jest przygotowany przez grupę nieformalną, to musi 

być podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej, wymienione w pytaniu 

7. Osoby te mogą również udzielić pełnomocnictwa jednej osobie do występowania w imieniu 

wszystkich członków grupy nieformalnej. Pełnomocnictwo to musi mieć formę pisemną i musi być 

podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej, których podpisy nie znajdą 

się na wniosku o dofinansowanie. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku o dofinansowanie składanego w formie papierowej. 

6. Procedura składania i oceny wniosku. 

W ramach Świętokrzyskiego Konkursu Młodych Inicjatyw, możliwe jest złożenie wniosku o 

dofinansowanie w jednej z dwóch form – w wersji elektronicznej lub papierowej. Ze względów 

organizacyjnych, zdecydowanie sugerujemy składanie wniosków w wersji elektronicznej, dla których 

procedura złożenia jest łatwiejsza, poza tym opracowane narzędzie pozwala na uniknięcie wielu 

błędów formalnych czy technicznych. 

Składanie wniosków w wersji elektronicznej 

Wnioski w wersji elektronicznej składane są za pomocą generatora wniosków, dostępnego na 

stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy najpierw 

utworzyć nowe konto użytkownika. Służy do tego moduł logowania i rejestracji nowego konta, 

dostępny na stronie głównej: 
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W celu utworzenia nowego konta, wybieramy opcję „Zarejestruj 
się” (w formularzu powyżej), a następnie w kolejnym formularzu 
(którego wygląd został przedstawiony po prawej) podajemy 
następujące dane: nazwę użytkownika (będzie wykorzystywana do 
logowania na stronie), adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i 
hasło (wpisujemy je w dwóch polach, aby zweryfikować poprawność 
jego wprowadzenia). Osoba tworząca konto musi też wyrazić zgodę 
na przetwarzanie jej danych osobowych (w tym celu zaznaczamy pole 
wyboru na końcu formularza) oraz należy przepisać kod z obrazka.  

Wypełniając ten formularz, proszę zwrócić uwagę na poprawność wprowadzenia adresu e-mail, 

gdyż błędne wpisanie adresu sprawi, że konta nie będzie można aktywować. Jeśli wszystkie dane w 

formularzu zostaną wypełnione, wybieramy przycisk „Zarejestruj się”. Po wybraniu tej opcji, na adres 

e-mail podany w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny. Należy odebrać tego maila i kliknąć 

na podany link aktywacyjny lub skopiować go do pola adresu w przeglądarce internetowej, aby 

dokończyć proces rejestracji nowego konta. 

Proszę zwrócić uwagę, że konto w systemie jest przyporządkowane do konkretnej osoby, a nie 

instytucji czy grupy nieformalnej. Oznacza to, że z jednego konta mogą być składane wnioski dla 

różnych organizacji czy grup nieformalnych. Nie ma również ograniczenia w kwestii liczby wniosków, 

jakie w każdej rundzie konkursowej będą złożone z jednego konta w systemie. 

Aby korzystać z generatora wniosków on-line, dostępnego na stronie internetowej projektu 

www.fio.sir.com.pl, należy zalogować się na tej stronie. W tym celu, po aktywacji konta opisanej 

powyżej, należy podać nazwę użytkownika i hasło, podane w formularzu rejestracyjnym. Jeśli 

użytkownik chce, może zaznaczyć opcję „Zapamiętaj mnie” która sprawi, że przy zamknięciu strony 

użytkownik nie zostanie wylogowany. Opcja ta może jednak zmniejszyć bezpieczeństwa danych 

użytkownika w sytuacji, gdy z tego komputera mogą korzystać różne osoby.  

Po zalogowaniu na stronie www.fio.sir.com.pl, w menu górnym pojawi się nowa zakładka 

„Nabory”: 

 

Po jej wybraniu, w zakładce „Nowe wnioski”, użytkownik będzie mieć dostęp do wszystkich 

swoich wniosków. Narzędzie to pozwala na uzyskanie podglądu wniosków, które zostały już złożone 
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na konkurs lub edycję wniosku, który nie został jeszcze złożony. Generator wniosków jest 

skonstruowany w taki sposób, że wniosek po utworzeniu można edytować i zapisywać dowolną liczbę 

razy. Każdy zapis nowej wersji wniosku usuwa poprzednio zapisane dane, więc jednego wniosku nie 

można zapisać w wielu „kopiach”. Po złożeniu wniosku na konkurs nie będzie możliwości jego dalszej 

edycji, jeśli użytkownik będzie chciał złożyć podobny wniosek w przyszłości, musi utworzyć nowy 

wniosek w generatorze. Możliwe jest natomiast uzyskanie podglądu do złożonych wniosków, co 

pozwala na skopiowanie z nich danych w celu wprowadzenia do nowego wniosku. Generator 

wniosków nie posiada opcji kasowania starych wniosków, nie ma natomiast ograniczenia odnośnie 

liczby wniosków, nad którymi może pracować każdy użytkownik. 

Po wybraniu przycisku „Złóż nowy wniosek”, użytkownik zostanie przeniesiony do głównej części 

generatora, gdzie będzie mógł stworzyć nowy wniosek. Pierwszym krokiem jest udzielenie 

odpowiedzi na pytanie numer 1 i wybranie typu wnioskodawcy. Po wybraniu odpowiedzi na to 

pytanie wygenerowany zostanie odpowiedni wzór wniosku. Zasady wypełniania poszczególnych pól 

formularza zostały opisane w części 5 niniejszej instrukcji. Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, 

możliwe będzie przejście do dalszych zakładek generatora, w celu wprowadzenia kolejnych informacji 

do wniosku o dofinansowanie. 

Dane wprowadzone do formularza można w każdej chwili zapisać, korzystając z przycisku 

. Jest on dostępny na każdej zakładce generatora. Sugerujemy, aby korzystać z tej 

opcji podczas pracy z generatorem, gdyż awaria komputera lub utrata połączenia internetowego 

mogą sprawić, że dane wprowadzone od ostatniego zapisu zostaną utracone. Dane zapisują się 

również automatycznie, jeśli użytkownik wybierze przycisk  lub . Do przechodzenia 

pomiędzy poszczególnymi zakładkami wniosku można też wykorzystać nazwy zakładek znajdujące się 

na górze generatora: 

Taki sposób przechodzenia pomiędzy 

poszczególnymi zakładkami nie powoduje 

zapisu wprowadzonych danych!!! 

Na ostatniej zakładce wniosku znajduje się opcja . Jej wybranie spowoduje 

wysłanie dotychczas wprowadzonej treści wniosku na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. 

Oprócz tego na ostatniej zakładce generatora został umieszczony przycisk . Jego wybranie 

spowoduje sprawdzenie wniosku pod względem poprawności technicznej i kompletności 

wypełniania. Jeśli we wniosku będą znajdować się błędy, ich lista zostanie wyświetlona na stronie 

www. Jeśli generator nie znajdzie żadnych błędów we wprowadzonym wniosku, zostanie 

wyświetlony odpowiedni komunikat. 

Proszę pamiętać, że pozytywny wynik walidacji wniosku nie oznacza, że został on oceniony 

pozytywnie pod względem formalnym lub merytorycznym. Walidacja wniosku sprawdza wniosek pod 

kątem wystąpienia błędów polegających na niewypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz tych 

zagadnień, które są możliwe do sprawdzenia w oparciu o dane z formularza. Walidacja nie sprawdza 

natomiast tych zagadnień, które są możliwe do zweryfikowania wyłącznie poprzez analizę treści 

merytorycznej wniosku. 

W sytuacji, gdy prowadzony jest nabór wniosków na konkurs, na końcu generatora pojawi się 

przycisk „Złóż wniosek na konkurs”. Po jego wybraniu, przeprowadzona zostanie walidacja wniosku, 

gdyż pozytywny wynik walidacji jest warunkiem koniecznym złożenia wniosku. Jeśli wynik walidacji 

będzie pozytywny, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie, czy na pewno chce złożyć 
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wniosek na konkurs. Po wybraniu potwierdzenia, wniosek zostanie złożony na konkurs i skierowany 

do oceny. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia wniosku wraz z jego 

treścią. Równocześnie status wniosków w panelu użytkownika systemu zmieni się ze statusu „w 

edycji” na „zgłoszony na konkurs” i nie będzie już możliwa dalsza edycja tego wniosku. 

Złożenie wniosku za pośrednictwem generatora wniosków w sposób opisany powyżej 

wyczerpuje wykaz czynności, jakie należy wykonać, aby wniosek został oceniony. Nie ma obowiązku 

dostarczania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, wydruków wniosku czy upoważnień do 

reprezentowania wnioskodawcy. Generator wniosków na stronie www.fio.sir.com.pl pozwala na 

złożenie wniosku wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, bez składania jakichkolwiek 

dokumentów w wersji papierowej. 

Składanie wniosków w wersji papierowej 

Zasady naboru wniosków, obowiązujące w Świętokrzyskim Konkursie Młodych Inicjatyw 

dopuszczają możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej. Jest to uzupełniająca ścieżka złożenia 

wniosku, zaprojektowana dla osób, które nie mają dostępu do łącza internetowego, pozwalającego 

na złożenie wniosku w wersji elektronicznej. Ze względu na  znacznie większe ryzyko odrzucenia na 

etapie oceny formalnej wniosku składanego w wersji papierowej, rekomendujemy wszystkim 

osobom aplikującym korzystanie z możliwości elektronicznego składania wniosków. 

Aby złożyć wniosek w wersji papierowej należy: 

1. Pobrać druk wniosku ze strony internetowej www.fio.sir.com.pl. Druki te znajdują się w zakładce 

„Do pobrania”, o której odnośnik znajduje się na górze strony. 

 

Przy pobieraniu druku wniosku, proszę zwrócić uwagę na wersję, która zostanie pobrana. Ze 

strony internetowej można pobrać dwie wersje wniosku – dla organizacji pozarządowych i dla 

grup nieformalnych. Wnioski te nie są identyczne, gdyż każdy typ wnioskodawcy podaje we 

wniosku nieco inne dane. Z tego względu należy upewnić się, że pobrana została odpowiednia 

wersja wniosku. Wnioski złożone w wersji papierowej na niewłaściwym wzorze formularza 

zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. 

2. Wypełnić wniosek o dofinansowanie. Należy wypełnić wszystkie pola wniosku, w sposób zgodny 

z opisem w niniejszej instrukcji. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić komputerowo, a 

następnie wydrukować. Wnioski wypełnione ręcznie lub zawierające ręczne dopiski, komentarze 

lub poprawki zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą mogły uzyskać 

dofinansowania. 

Przy wypełnianiu wniosku proszę zwrócić uwagę na limity objętości pól formularza. W przypadku 

wniosków składanych w wersji elektronicznej limity te są weryfikowane automatycznie. W 

przypadku wniosków składanych w formie papierowej, osoba wypełniająca wniosek musi 

samodzielnie dopilnować, aby limity te (określone poprzez wskazanie maksymalnej objętości 

pola wniosku) nie zostały przekroczone. Wyraźne przekroczenie dopuszczalnego limitu objętości 

pól wniosku będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 

Proszę też pamiętać, że niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje formularza, polegające w 

szczególności na usuwaniu lub modyfikacji pytań, dodawaniu nowych treści nie uwzględnionych 
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we wzorze wniosku czy zmianie kolejności pytań wniosku. Każda taka zmiana będzie skutkować 

odrzuceniem wniosku. 

Minimalna wielkość czcionki, jaką należy wypełnić wniosek to czcionka o rozmiarze 11, z 

pojedynczym odstępem pomiędzy wierszami. 

3. Zweryfikować poprawność formalną wniosku. W przypadku wniosków składanych w formie 

elektronicznej, większość błędów formalnych jest wychwytywana i sygnalizowana 

automatycznie. W przypadku wniosków składanych w wersji papierowej, autor wniosku musi 

samodzielnie zweryfikować, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym. 

Proponujemy, aby wykorzystać do tego wzór karty oceny formalnej, która jest przedstawiona w 

części VII instrukcji. 

4. Podpisać wniosek. W przypadku wniosków składanych przez organizację pozarządową, wniosek 

musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, 

zgodnie z zapisami statutu i aktualnym składem zarządu. W przypadku wniosków składanych 

przez grupę nieformalną, wniosek musi być podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład 

grupy nieformalnej. Szczegółowe zasady podpisywania wniosku, składanego w wersji 

papierowej, zostały opisane w punkcie 5.4 instrukcji. 

5. Wniosek należy wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres jednego z Operatorów: 

- Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce.  

- Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, ul. Parkowa 10, 28-200 Staszów 

Na kopercie proszę umieścić adnotację: „Wniosek na konkurs FIO”. 

6. Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu dokumentów do siedziby Operatora. Data 

wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat naboru podanych w 

ogłoszeniu o konkursie, z zastrzeżeniem punktu 7. Wnioski takie będą odrzucone z przyczyn 

formalnych.  

7. Jeżeli data zakończenia naboru przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), to 

wniosek składany w formie papierowej może być nadany najpóźniej ostatniego dnia naboru 

wniosków (co będzie weryfikowane datą umieszczoną na stemplu pocztowym). Wniosek taki 

musi dotrzeć do siedziby Operatora nie później niż 3 dni po zakończeniu naboru. Jeśli składany 

wniosek nie spełni tych wymogów,  zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. 

8. Możliwe jest złożenie wniosku osobiście w siedzibach Operatorów. Wniosek taki musi być 

złożony w okresie, w którym prowadzony jest nabór wniosków. Godziny pracy biur Operatorów 

są podane na ich stronach internetowych. W soboty, niedziele i święta biura Operatorów jest 

nieczynne. 

Procedura oceny wniosków 

Każdy wniosek złożony na konkurs, zostanie poddany ocenie formalno-merytorycznej. Ocena 

prowadzona będzie niezależnie przez dwóch losowo wybranych ekspertów. Dla oceny wniosku nie 

ma znaczenia, czy został on złożony w wersji elektronicznej, czy papierowej. 

Ocena prowadzona będzie w oparciu o kartę oceny wniosku, której wzór znajduje się na końcu 

instrukcji. Ocena wniosku prowadzona będzie w formie elektronicznej, dotyczy to również wniosków 

składanych w formie papierowej. Oznacza to, że całość dokumentacji związanej z oceną wniosków 

będzie przechowywana wyłącznie w wersji elektronicznej. 

  Pierwszym etapem oceny będzie ocena formalna, w czasie której wniosek zostanie zbadany ze 

względu na następujące zagadnienia: 
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1. Czy wniosek został złożony w terminie? 

2. Jeśli wniosek został złożony w wersji papierowej, to czy jest kompletny i został złożony na 

poprawnym druku formularza? 

3. Czy wniosek został złożony przez organizację pozarządową lub grupę nieformalną uprawnioną do 

aplikowania w ramach konkursu? 

4. Czy siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze województwa świętokrzyskiego (dotyczy 

organizacji pozarządowych)? 

5. Czy osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej są zamieszkałe na terenie województwa 

świętokrzyskiego? 

6. Czy działania zaplanowane we wniosku będą prowadzone na terenie województwa 

świętokrzyskiego? 

7. Czy odbiorcami projektu są tylko i wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa 

świętokrzyskiego? 

8. Czy wnioskodawca zaplanował realizację całości projektu w ramach roku kalendarzowego, w 

którym ogłoszony jest konkurs? 

9. Czy działania zaplanowane we wniosku są zgodne z założeniami konkursu? 

10. Czy kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 5.000 złotych? 

11. Czy wniosek jest zgodny z regulaminem projektu? 

Uzyskanie negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań będzie skutkować 

odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. W przypadku wniosków składanych w wersji 

elektronicznej, część powyższych zagadnień jest weryfikowana na etapie walidacji wniosku. 

Wnioski poprawne pod względem formalnym, zostaną ocenione merytorycznie. Liczba punktów, 

jakie wniosek może uzyskać za ocenę każdego z elementów, została przedstawiona powyżej, przy 

opisach zasad wypełniania każdego z pól wniosku. Łącznie wniosek może uzyskać 132 punkty. Aby 

możliwe było jego dofinansowanie, musi uzyskać łącznie co najmniej 66 punktów (50%). 

Równocześnie w głównych kategoriach oceny, wniosek musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej 

liczby punktów, co zostało opisane w V instrukcji, przy opisach poszczególnych pytań z wniosku, które 

podlegają ocenie merytorycznej. 

Wniosek oceniają dwie osoby, każda z nich przyznaje punkty niezależnie. W każdym z pytań, 

oceniający może przyznać od 0 do 3 punktów (a w wybranych pytaniach od 0 do 2 punktów), a wynik 

ten jest automatycznie przemnażany przez wagę danego pytania. Oznacza to, że jeśli np. w jakiejś 

kategorii oceny można uzyskać maksymalnie 9 punktów, to waga tego pytania to „3”, a oceniający 

może przyznać w nim: 0, 3, 6 lub 9 punktów. 

Ostateczny wynik oceny wniosku, będzie obliczony poprzez wyciągnięcie średniej z oby ocen 

wniosku. Możliwa jest sytuacja, w której jeden z oceniających oceni wniosek na liczbę punktów 

poniżej 66 (lub nie przyzna 50% punktów jednej z głównych  kategorii oceny), a drugi oceniający 

przyzna wymaganą liczbę punktów. W takiej sytuacji od średniej liczby punktów przyznanych w 

każdej z kategorii i łącznie będzie zależało, czy ocena merytoryczna będzie pozytywna. 

Oprócz oceny punktowej, elementem oceny wniosku będzie też opis, wskazujący na pozytywne i 

negatywne aspekty wniosku. 

Każdy z oceniających ma prawo zakwestionować wydatki, które są niekwalifikowalne, zawyżone 

lub ich poniesienie nie jest uzasadnione specyfiką projektu. W takiej sytuacji, jeśli wniosek zostanie 
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rekomendowany do dofinansowania, konieczne będzie podjęcie negocjacji w celu wprowadzenia 

zmian do budżetu projektu. 

Wyniki oceny wniosków zostaną podane po zakończeniu oceny wszystkich wniosków, złożonych 

na konkurs. W przypadku wniosków składanych w wersji elektronicznej, wyniki te automatycznie 

pojawią się na koncie użytkownika, który złożył konkretny wniosek. Równocześnie zostaną wysłane 

na adres e-mail podany przy zakładaniu konta użytkownika. Jeśli we wniosku o dofinansowanie 

podany został adres e-mail w pytaniu numer 10, wynik oceny wniosku zostanie wysłany również na 

ten adres. W przypadku wniosków składanych w wersji papierowej, jeśli podany został adres e-mail w 

pytaniu numer 10, wyniki oceny wniosku zostaną na niego przesłane. W przeciwnym wypadku 

informacja o wyniku oceny wniosku zostanie przekazana telefonicznie, a szczegółowe wyniki oceny 

będą możliwe do uzyskania w siedzibie Operatora. 

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków, złożonych w ramach konkursu, utworzona będzie 

lista rankingowa. Zostaną na niej umieszczone wszystkie wnioski poddane ocenie. Lista rankingowa 

będzie utworzona według malejącej liczby punktów, rozpoczynając od wniosków ocenionych 

najwyżej. W przypadku, jeśli kilka wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na 

liście rankingowej zajmie wniosek, dofinansowanie otrzyma wniosek, który uzyska wyższy procent 

możliwych do uzyskania punktów kolejno w następujących kryteriach oceny: „Kryteria horyzontalne”, 

„Rezultaty projektu”, „Działania”, „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”. Jeśli kryteria te nie 

wskażą, który wniosek powinien zająć wyższe miejsce na liście rankingowej, wnioski te będą 

umieszczone na liście z tym samym numerem (ex-equo). 

Do dofinansowania rekomendowane zostaną wnioski, które zajmą najwyższe miejsca na liście 

rankingowej, aż do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs. Informacja o tym, ile 

wniosków z danej listy rankingowej może uzyskać dofinansowanie, będzie publikowana na stronie 

internetowej www.fio.sir.com.pl wraz z opublikowaną listą. 

Wyniki oceny wniosku o dofinansowanie są ostateczne. W ramach projektu nie przewidziano 

procedury odwoławczej. 

  

http://www.fio.sir.com.pl/
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7. Karta oceny wniosku 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
FUNDUSZU MŁODYCH INICJATYW 

 

KRYTERIA FORMALNE Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1) Czy wniosek został złożony w terminie?    

2) Jeśli wniosek został złożony w wersji papierowej, to czy jest 
kompletny i został złożony na poprawnym druku formularza? 

   

3) Czy wniosek został złożony przez organizację pozarządową lub 
grupę nieformalną uprawnioną do aplikowania w ramach 
konkursu? 

   

4) Czy siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze województwa 
świętokrzyskiego (dotyczy organizacji pozarządowych)? 

   

5) Czy osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej są zamieszkałe 
na terenie województwa świętokrzyskiego? 

   

6) Czy działania zaplanowane we wniosku będą prowadzone na 
terenie województwa świętokrzyskiego? 

   

7) Czy odbiorcami projektu będą tylko i wyłącznie osoby zamieszkałe 
na terenie województwa świętokrzyskiego? 

   

8) Czy wnioskodawca zaplanował realizację całości projektu w 
ramach roku kalendarzowego, w którym ogłoszony jest konkurs? 

   

9) Czy działania zaplanowane we wniosku są zgodne z założeniami 
konkursu? 

   

10) Czy kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 5.000 
złotych? 

   

11) Czy wniosek jest zgodny z regulaminem projektu?    

 
Czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym i może zostać skierowany do oceny 
merytorycznej? 
 

 TAK  NIE 

 
Jeśli wniosek nie jest poprawny pod względem formalnym, proszę uzasadnić przyczynę jego 
odrzucenia: 
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
FUNDUSZU MŁODYCH INICJATYW 

Wersja dla inicjatyw ze sfery pożytku publicznego 
 

Lp. 
Kryterium oceny 

Możliwe 
oceny 

Waga 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów 

I - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 18 

1 
Czy wskazany problem jest ważny z punktu 
widzenia społeczności lokalnej? 

0 - 3 3 9 

2 
Czy potrzeba realizacji projektu została 
uzasadniona i jasno zdefiniowana? 

0 - 3 2 6 

3 
Czy we wniosku przedstawiono obiektywne dane 
potwierdzające informacje zawarte w 
uzasadnieniu? 

0 - 3 1 3 

II - Działania 27 

4 Czy opis działań jest jasny, czytelny i jednoznaczny? 0 - 3 4 12 

5 
Czy planowane działania są zgodne z 
uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu? 

0 - 3 4 12 

6 
Czy zaplanowane działania są możliwe do realizacji 
w ramach projektu? 

0 - 3 1 3 

III - Odbiorcy projektu 12 

7 
Czy opis odbiorców projektu jest jasny, czytelny i 
jednoznaczny? 

0 - 3 1 3 

8 Czy zakładane liczby odbiorców projektu są realne? 0 - 3 1 3 

9 
Czy opis odbiorców projektu jest zgodny z 
uzasadnieniem i działaniami? 

0 - 3 2 6 

IV - Rezultaty projektu 30 

10 
Czy rezultaty projektu są możliwe do osiągnięcia w 
wyniku zaplanowanych działań? 

0 - 3 4 12 

11 
Czy rezultaty projektu wpłyną na społeczność 
lokalną? 

0 - 3 3 9 

12 Czy opis rezultatów projektu jest jasny i czytelny? 0 - 3 2 6 

13 Czy rezultaty projektu będą mieć charakter trwały? 0 - 3 1 3 

V - Wydatki projektu 14 

14 
Czy zaplanowane wydatki są niezbędne do 
realizacji projektu? 

0 - 3 2 6 

15 
Czy zaplanowane wydatki są efektywne, tzn. nie 
zostały zawyżone w stosunku do stawek 
rynkowych? 

0 - 3 2 6 

16 
Czy budżet projektu został sporządzony w sposób 
poprawny? 

0 - 2 1 2 

VI - Kwestie horyzontalne 31 

17 Ocena spójności logicznej całości wniosku 0 - 3 5 15 

18 Ocena skali zaangażowania społeczności lokalnej 0 - 3 2 6 

19 Innowacyjność projektu 0 - 2 2 4 

20 
Zasadność realizacji projektu przez grupę 
inicjatywną / wnioskodawcę 

0 - 3 2 6 

 Podsumowanie: 132 

Czy wniosek jest uzyskał co najmniej 66 punktów oraz co najmniej 50% punktów w częściach I, II, IV i 
V? 

 TAK  NIE 
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
FUNDUSZU MŁODYCH INICJATYW 

Wersja dla inicjatyw z zakresu rozwoju organizacji pozarządowej 
 

Lp. 
Kryterium oceny 

Możliwe 
oceny 

Waga 
kryterium 

Maksymalna 
liczba punktów 

I - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 18 

1 
Czy wskazany problem jest ważny z punktu widzenia 
wnioskodawcy? 

0 - 3 2 6 

2 
Czy potrzeba realizacji projektu została uzasadniona i 
jasno zdefiniowana? 

0 - 3 2 6 

3 
Czy analiza przedstawiona we wniosku dotyczy 
kompleksowo różnych aspektów działalności 
wnioskodawcy 

0 - 3 2 6 

II - Działania 26 

4 Czy opis działań jest jasny, czytelny i jednoznaczny? 0 - 3 3 9 

5 

Czy planowane działania są zgodne z uzasadnieniem 
potrzeby realizacji projektu, w szczególności czy 
kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane 
problemy? 

0 - 3 5 15 

6 
Czy zaplanowane działania są możliwe do realizacji w 
ramach projektu? 

0 - 2 1 2 

III - Rezultaty projektu 18 

7 
Czy rezultaty projektu są możliwe do osiągnięcia w 
wyniku zaplanowanych działań? 

0 - 3 4 12 

8 Czy opis rezultatów projektu jest jasny i czytelny? 0 - 3 2 6 

IV - Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy 18 

9 Czy rezultaty projektu będą mieć charakter trwały? 0 - 3 3 9 

10 
Czy wniosek jednoznacznie wykazuje, w jaki sposób 
zmieni się działalność merytoryczna wnioskodawcy w 
wyniku zrealizowania inicjatywy 

0 - 3 3 9 

V - Wydatki projektu 17 

11 
Czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji 
projektu? 

0 - 3 2 6 

12 
Czy zaplanowane wydatki są efektywne, tzn. nie zostały 
zawyżone w stosunku do stawek rynkowych? 

0 - 3 3 9 

13 
Czy budżet projektu został sporządzony w sposób 
poprawny? 

0 - 2 1 2 

VI - Kwestie horyzontalne 35 

14 Ocena spójności logicznej całości wniosku 0 - 3 6 18 

15 Innowacyjność projektu 0 - 2 3 6 

16 Zgodność projektu z opisem wnioskodawcy 0 - 3 3 9 

17 
Skala zaangażowania kadry wnioskodawcy w działania 
projektowe 

0 - 2 1 2 

 Podsumowanie: 132 

 
Czy wniosek jest uzyskał co najmniej 66 punktów oraz co najmniej 50% punktów w częściach I, II, III i 
IV (liczone łącznie) oraz V? 
 

 TAK  NIE 
 


