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Grudziądz 



Mikrogranty FIO 

 



Mikrogranty FIO – dla kogo? 
• Młode organizacje pozarządowe - wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 

miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za 
poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. 

• Grupy nieformalne - nie mniej niż trzy 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 samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową 
(tzw. patronem).  

UWAGA! Grupy nieformalne, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji 
pozarządowych nie mogą uzyskać wsparcia. 

• Organizacja pozarządowa (tzw. patron) - to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony 
w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, 
dzięki któremu konkretna grupa nieformalna/ grupa samopomocowa będzie miała możliwość 
realizacji lokalnego przedsięwzięcia.  



Mikrogranty FIO – na co można 
przeznaczyć? 

5000 zł na: 
• Młode organizacje pozarządowe – sprzęt lub działania w sferze pożytku 

publicznego 

• Grupy nieformalne – działania w sferze pożytku publicznego  



Mikrogranty FIO - planowany 
harmonogram  
• Spotkania animacyjno-edukacyjne (styczeń-marzec 2020), doradztwo (styczeń-

listopad 2020), szkolenia – luty-marzec 2020 

• Nabór wniosków – luty-kwiecień 2020 (istnieje możliwość ogłoszenia 
dodatkowego naboru, jeśli pozostaną środki) 

• Ocena wniosków – kwiecień-maj 2020 

• Podpisanie umów z organizacjami, Patronami i grupami - do 15 maja 2020 

• Realizacja projektów od 15.05.2020 do 31.10.2020 

• Rozliczenie mikrodotacji – sierpień-listopad 2020 



Mikrogranty OWES 

 

 

 



Mikrogranty OWES - dla kogo? 

• grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością 
ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie 
mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na 
terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające 
osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o 
rejestrację podmiotu.  

UWAGA! Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po 
zakończeniu udziału w projekcie. 

• organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej zarejestrowane na terenie 
subregionu, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną 
(poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem 
dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców zgłaszających działalność 
gospodarczą). 

 

 

 



Mikrogranty OWES – na co można 
przeznaczyć? 

5000 zł na: 
• zakup sprzętu – pod warunkiem, że nie jest on środkiem trwałym (koszt jednostkowy 

pow. 3499,99 zł brutto – słownie trzech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu 
złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy brutto) i posłuży do realizacji planów 
działań; 

• opracowanie planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego 
wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego); 

• zakup usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał  
i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe); 

• zakup usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i 
umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej. 

• przeprowadzenie działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących 
doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji  działań 
związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów. 

 



Mikrogranty OWES – planowany 
harmonogram  
• Listopad/grudzień 2019 – ogłoszenie konkursu (w pierwszej kolejności grupy 

nieformalne) 

• Kolejne nabory ogłaszane sukcesywnie 

• 6 miesięcy na realizację działań 

 

Więcej: www.owies.eu  

http://www.owies.eu/


Bardzo Młoda Kultura 



Program BMK – dla kogo? 

• przedstawiciele podmiotów kultury, placówek oświatowo-edukacyjnych, 
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne 

UWAGA! Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym 
sferę oświaty lub kultury (inną niż wnioskodawca, np. nauczyciel może 
zawrzeć porozumienie z animatorem kultury). 

 

 

 

 



BMK – co można zrealizować? 

10 000 zł na: 
przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej skierowane 
do dzieci i młodzieży  

 

 Nabór: marzec/kwiecień 2020 

Więcej informacji: http://www.mck-bydgoszcz.pl 

http://www.mck-bydgoszcz.pl/
http://www.mck-bydgoszcz.pl/
http://www.mck-bydgoszcz.pl/
http://www.mck-bydgoszcz.pl/


Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
Obywatelskich 
• bezpłatna pomoc w prowadzeniu uproszczonej księgowości przez NGO 

• Szkoła Liderów NGO 

• szkolenia i doradztwo dla organizacji m.in. z pisania projektów, RODO 

• doradztwo i szkolenia dla grup inicjatywnych: pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania, 
zarejestrowaniu NGO, przygotowaniu dokumentów do KRS 

• przestrzeń na spotkania NGO, grup; zebrania walne, spotkania założycielskie nowych 
organizacji, szkolenia, prelekcje ekspertów 

DLA KOGO? Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu całego 
województwa kujawsko-pomorskiego 

 

START: 2020 rok 




