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OBYWATELSKICH
„ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY”

Świętokrzyski Fundusz Lokalny
1. Założenia i cel projektu
2. Podmioty uprawnione do
składania wniosku
3. Środki finansowe na realizację
inicjatyw
4. Proces składania wniosku
5. Kryteria oceny wniosku
6. Kontakt

Założenia i cel projektu
Głównym

założeniem

Projektu

jest

podniesienie

poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji
oddolnych inicjatyw lokalnych poprzez:
- zwiększenie

roli

inicjatyw

oddolnych,

pobudzanie

lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do
działania;
- wzrost liczby obywateli angażujących się w działania

organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne;
- wspieranie młodych organizacji pozarządowych;
- wzmocnienie potencjału III sektora;

Grupy nieformalne
z Patronem

Grupy nieformalne
bez Patrona

Kogo wspieramy?
Młode organizacje
pozarządowe

Grupy
samopomocowe

…które mają siedzibę w województwie świętokrzyskim

Podmioty uprawnione do składania
wniosku
Młoda Organizacja Pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznym i o wolontariacie z siedzibą na terenie województwa
świętokrzyskiego, łącznie spełniająca dwa warunki:
• wpis do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o mikrodotację.
• roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy
jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

Podmioty uprawnione do składania
wniosku
Grupa Nieformalna
to nie mniej niż trzy pełnoletnie osoby, wspólnie realizujące lub chcące
realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające
osobowości prawnej.
Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia
mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW
samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw.
patronem)
Członkowie grupy nieformalnej nie mogą zasiadać w Zarządzie
oraz Komisji Rewizyjnej istniejących organizacji pozarządowych.

Podmioty uprawnione do składania
wniosku
Grupa samopomocowa
Grupa, której działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz
zmianę warunków życia jego członków.

Grupa samopomocowa może ubiegać się o dotację
na zasadach
przewidzianych dla grup nieformalnych lub młodych organizacji
pozarządowych.

Kto może zostać Patronem?
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w ustawie art. 3 ust. 3
UoDPPioW,
o
pożytku publicznym i o wolontariacie, z siedzibą na terenie województwa
świętokrzyskiego.
Patron składa ofertę w imieniu grupy nieformalnej i nie może samodzielnie
ubiegać się o dotację. Patron nie musi spełniać kryteriów młodej organizacji
pozarządowej
Organizacja może być Patronem dla więcej niż jednej oferty.

Jak zostaną podzielone środki?
W ramach programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny w roku 2021 przewidziany
został jeden konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych na terenie województwa
świętokrzyskiego z podziałem na 5 stref:

Strefa 1: Kielce i powiat kielecki
Strefa 2: Powiat ostrowiecki, skarżyski, starachowicki
Strefa 3: Powiat jędrzejowski, włoszczowski, konecki
Strefa 4: Powiat pińczowski, buski, kazimierski
Strefa 5: Powiat sandomierski, opatowski, staszowski
Dla każdej ze stref została przeznaczona wyznaczona pula środków.

O jaką kwotę dotacji można się
starać?
Młode organizacje: od 2.000 zł do 7.000 zł
Grupy nieformalne: od 2.000 zł do 4.000 zł
Grupy samopomocowe: od 2.000 zł do 7.000 zł
Wkład własny w projekcie jest nieobowiązkowy

Na co można przeznaczyć
mikrodotację?
Działania lokalne mieszczące się w sferze pożytku publicznego, określonej w
art. 4 ustawy o pożytku, zwiększające aktywność społeczną ,dążące do
rozwiązywania problemów lokalnych (znajduje się w regulaminie).

Dla przykładu mikrodotację można przeznaczyć na:
◦ warsztaty,
◦ szkolenia,
◦ festyn,
◦ zawody sportowe,
◦ akcje ekologiczne, charytatywne.

Środki kwalifikowalne w ramach
wydatkowania dotacji
◦ niezbędne dla realizacji projektu

◦ racjonalne i efektywne
◦ zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu
◦ udokumentowane
◦ zostały przewidziane w budżecie projektu zgodne z
odrębnymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego

Środki kwalifikowalne w ramach
wydatkowania dotacji
Koszty programowe wynikające ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie):
- wydatki związane z zaplanowanymi w Inicjatywie działaniami, na przykład:
materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na
wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów,
promocja, etc.
Możliwe jest także sfinansowanie nagród dla uczestników Inicjatyw, o ile spełnione zostaną
łącznie następujące warunki:

◦ nagrody muszą dotyczyć konkursów powiązanych z działaniami zaplanowanymi w
ramach Inicjatywy,
◦ nagrody muszą być przewidziane w formie rzeczowej, a wartość jednostkowa nagrody
jest realnie oszacowana (zgodnie z cenami rynkowymi).

Środki kwalifikowalne w ramach
wydatkowania dotacji
Koszty administrowania projektem (koszty pośrednie):
Kwalifikowalne są wydatki związane z obsługą realizacji Inicjatywy,
tj. koszty koordynacji, księgowości, zakupu materiałów biurowych,
opłat za telefon, opłat pocztowych, utrzymania pomieszczeń itp.
Koszty związane z administrowaniem Inicjatywy pokrywane z
Dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej Dotacji.
Termin realizacji projektów jest jednocześnie terminem kwalifikowalności wydatków w projekcie.

Środki niekwalifikowalne
Do środków niekwalifikowalnych zalicza się m.in.
o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony przez
Wnioskodawcę w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług
o zakup środków trwałych
o zakup napojów alkoholowych
Są to tylko wybrane i najczęściej pojawiające się koszty niekwalifikowalne.
Pełny wykaz środków niekwalifikowalnych znajduje się w regulaminie projektu.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków on-line
dostępny na stronie
www.swietokrzyskiegranty.pl od
dnia 1 lipca 2021 do dnia 28 lipca 2021 roku do godziny
23.59.
◦
Za prawidłowe złożenie wniosku przyjmuje się złożenie
wniosku tylko poprzez Generator Wniosków.
Wersja papierowa nie jest uznawana.

Termin realizacji projektów
21 lipca
2021

31
października
2021

Ocena formalna wniosku
Przy ocenie formalnej wniosku eksperci sprawdzają, czy:
❑ wniosek został złożony w wymaganym przez Regulamin terminie?
❑ siedziba Wnioskodawcy/Patrona lub miejsce zamieszkania członków grup
nieformalnej/samopomocowej znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego?
❑ wniosek został złożony na właściwym formularzu i w odpowiedniej formie?
❑ wnioskodawca złożył jeden wniosek (nie dotyczy Patronów)?
❑ wnioskodawca spełnia warunki udziału w konkursie określonego w Regulaminie?
❑ zgłoszony projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji lub Patrona?*
❑ czas realizacji inicjatywy i okres wydatkowania dotacji jest tożsamy z okresami wskazanymi w
Regulaminie?*
❑ wnioskowana kwota jest zgodna z Regulaminem?
❑ zaplanowane koszty administracyjne nie przekraczają 20% wartości dotacji?
*pozycje mogą podlegać korekcie i zostać warunkowo dopuszczone do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna wniosku
Przy ocenie merytorycznej wniosku eksperci sprawdzają, w jakim stopniu:
❑cel Inicjatywy jest tożsamy z celami programu NOWE FIO?

❑wnioskodawca sprecyzował potrzeby lokalnej społeczności?
❑działania są adekwatne do potrzeb lokalnej społeczności?
❑działania, które zostały zaplanowane w Inicjatywie są możliwe do realizacji w wyznaczonym
terminie?
❑działania promocyjne ujęte w Inicjatywie są różnorodne i efektywne?
❑budżet jest adekwatny i uzasadniony do zaplanowanych działań?
❑Inicjatywa angażuje do współpracy partnerów i wolontariuszy?
❑zaplanowane rezultaty możliwe są do osiągnięcia przy realizacji Inicjatywy?
❑zrealizowanie Inicjatywy będzie mogło wpłynąć na lokalną społeczność lub przyczyni się do
wzmocnienia i rozwoju organizacji?
❑po zakończeniu finansowania działania związane z projektem będą kontynuowane?

Kontakt
Infolinia: 668 692 282
(pn. – pt. w godzinach 9-15) lub w siedzibie fundacji – Al. IX
Wieków Kielc 8/18, 25-516 Kielce.

E-mail: centrum@artwinski.org.pl
Dyżur eksperta ds. merytorycznych (doradztwo w pisaniu
wniosków):
tel. 668 692 282

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.swietokrzyskiegranty.pl

