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DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW 

Dotacje oraz wsparcie merytoryczne 
dla młodych organizacji pozarządowych 

oraz grup nieformalnych i samopomocowych 
z terenu Dolnego Śląska.



GŁÓWNY CEL PROGRAMU:

wzmocnienie i zwiększenie jakości działań 
na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez 

zaangażowanie obywateli i młodych organizacji 
pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.



WSPIERAMY:

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
które zostały wpisane do KRS lub innego rejestru 

nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o dotację oraz których roczny przychód 

nie przekracza 25 tysięcy złotych.



GRUPY NIEFORMALNE
minimum trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące 

realizować działania w sferze pożytku publicznego.

UWAGA! 
1. Grupy nieformalne, których członkowie pełnią funkcje 

w organach statutowych organizacji pozarządowych 
nie będą mogły uzyskać wsparcia w ramach projektu.

2. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.



GRUPY SAMOPOMOCOWE
minimum trzy osoby, których aktywne działanie skierowane jest 

na pokonywanie i rozwiązywanie  problemów, które je dotyka.

UWAGA! 
1. Grupy samopomocowe, których członkowie pełnią funkcje 

w organach statutowych organizacji pozarządowych 
nie będą mogły uzyskać wsparcia w ramach projektu.

2. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy samopomocowej.



WARUNEK UDZIELENIA WSPARCIA:

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
mają siedziby w województwie dolnośląskim.

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 
GRUPY NIEFORMALNE I  SAMOPOMOCOWE,

planują prowadzić działania dla społeczności lokalnych
na terenie Dolnego Śląska.



OKRES REALIZACJI 2018-05-01 do 2019-12-31

I NABÓR KONKURSOWY w 2018 ROKU
II NABORY KONKURSOWE w 2019 ROKU

2 ŚCIEŻKI i MINIMUM 114 dotacji:
54 dla grup nieformalnych i samopomocowych

60 dla młodych organizacji pozarządowych



OD OGŁOSZENIA 
KONKURSU DO 

ROZLICZENIA DOTACJI

CZYLI 7 KROKÓW DO 
SUKCESU 

I NABÓR 
1-15 WRZESNIA 

2018 roku



OD CZEGO ZACZĄĆ? 
KILKA PYTAŃ ZANIM ZACZNIECIE PISAĆ WNIOSEK

1. Jakie działanie chcecie realizować?
2. Co będzie ciekawe dla odbiorców Waszych działań?

3. Do kogo będą skierowane działania?
4. Jakie będą korzyści z realizowanej inicjatywy?

5. Jak włączyć innych w działania?
6. Kiedy i gdzie będziecie realizować działanie?

7. Jakie koszty chcecie sfinansować?



PISZECIE I SKŁADACIE WNIOSEK

1. Zapoznajcie się z REGULAMINEM PROGRAMU, 
który jest dostępny na stronie

www.maleinicjatywy.pl
w zakładce DOKUMENTY.

2. Wypełnijcie wniosek w generatorze 
www.generator.maleinicjatywy.pl

Ostatnia chwila na złożenie wniosku - 15 września 2018 roku, godzina 23.59

http://www.maleinicjatywy.pl/
https://generator.maleinicjatywy.pl/




PISZECIE I SKŁADACIE WNIOSEK

Jeśli macie problem ze skorzystaniem 
z generatora lub chcecie zadać pytania w sprawie pisania 

i treści projektu  - JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!

DANE KONTAKTOWE OPERATORÓW 
są dostępne na stronie www.maleinicjatywy.pl

(zakładka KONTAKT)

https://maleinicjatywy.pl/kontakt/
https://maleinicjatywy.pl/kontakt/


JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA UZYKANIE DOTACJI PRZEZ 
MŁODE NGO I GRUPY NIEFORMALNE /SAMOPOMOCOWE?

POSTAWCIE NA  AKTYWNE ZAAGAŻOWANIE
SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ!

1.Wniosek powinien zawierać opis działań z aktywnym uczestnictwem 
społeczności lokalnej. 

2.Wykażcie zaangażowanie różnorodnych grup mieszkańców 
(nawet gdy kierujecie działania do wąskiej grupy głównych odbiorców 

projektu, np. osób z niepełnosprawnościami). 
3. Włączcie w działania lokalnych liderów, wolontariuszy, partnerów… 

i opiszcie jak będą Wam pomagać.



JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA UZYKANIE DOTACJI PRZEZ 
MŁODE NGO I GRUPY NIEFORMALNE/SAMOPOMOCOWE?

WYKAŻCIE SPÓJNE DZIAŁANIA i TRWAŁE EFEKTY!

1. Zaplanujcie działania, zasoby (doświadczenie, wiedza, umiejętności, 
sprzęt, itp.), partnerów oraz potrzebne środki tak, 

aby były ze sobą są spójne. 
2. Zaplanowane wydatki w budżecie mają być niezbędne 

do realizacji projektu i uzasadnione cenowo.
3. Projekt powinien mieć potencjał do rozpoczęcia 

i wprowadzenia trwałej zmiany w społeczności lokalnej. 



JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA UZYKANIE DOTACJI 
PRZEZ GRUPY SAMOPOMOCOWE?
ADEKWATNOŚĆ DZIAŁAŃ,CZYLI:

1.Czy projekt w istotny sposób przyczyni się do zmiany 
trudnej sytuacji członków grupy? 

2. Czy projekt jest przemyślany i możliwy do wykonania w 100%?  
3. Czy zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy 

(wykracza poza działania dotychczas realizowane przez grupę)?



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 
PRZY APLIKOWANIU O DOTACJĘ:

1. Jeden dzień na realizację projektu.
2. Budżet nie jest spójny z opisem merytorycznym projektu.

3. Budżet jest zbyt ogólny lub zbyt szczegółowy.
4. Przeszacowanie ilości odbiorców projektu.



BUDŻET, CZYLI CO MOŻNA FINANSOWAĆ?

1. Wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 
projektu, udokumentowane i zatwierdzone w budżecie. 

2. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko 
na cele związane z realizowanym projektem i wyłącznie 

na potrzeby osób, do których jest on adresowany. 



BUDŻET, CZYLI CO MOŻNA FINANSOWAĆ?

1. Dotacje muszą być wykorzystane w okresie realizacji projektu. 

2. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji 
przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu.

3. Zaplanujcie zakupy i wykażcie, że zweryfikowaliście rynek 
pod kątem możliwości (np. wypożyczenia sprzętu lub użyczenia 

bezpłatnego) wraz z uzasadnieniem niezbędności zaplanowanego zakupu.



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 
GRUPY NIEFORMALNE/SAMOPOMOCOWE

1. Niedozwolone jest uzyskiwanie przychodów w projekcie finansowanym ze środków 
Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

2. Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów wynagrodzeń związanych 
z pracą grup realizujących małą inicjatywę. 

GRUPY REALIZUJĄ PROJEKT W FORMIE WOLONTARIATU
3. Koszty rozliczania dotacji (koszty księgowości) są niekwalifikowalne. 

UWAGA: ŚRODKI FINANSOWE NIE SĄ PRZELEWANE NA KONTO/KONTA 
CZŁONKA/CZŁONKÓW  GRUPY.



W BUDŻETACH GRUP 
NIEFORMALNYCH/SAMOPOMOCOWYCH

Dozwolony jest zakup rzeczy, które nie zostaną zużyte 
podczas realizacji projektu.

Maksymalny limit zakupu środków trwałych 
wynosi w całym budżecie 200 zł brutto. 



REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ GRUPĘ 
NIEFORMALNĄ/SAMOPOMOCOWĄ

OD STRONY FINANSOWEJ: 

1. Faktury, umowy i inne dokumenty finansowe są 
WYSTAWIANE NA OPERATORÓW. 

2. Dopuszcza się przesuwanie środków finansowych pomiędzy pozycjami budżetu 
do wysokości 10% wartości pozycji bez powiadamiania Operatora. 

Inne zmiany w budżecie wymagają akceptacji Operatora 
oraz sporządzenia aneksu do umowy.

3. PŁATNOŚCI ZA ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU DOKONUJĄ OPERATORZY. 
4. DOKUMENTY FINANSOWE SĄ KSIĘGOWANE PRZEZ OPERATORÓW.



REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ MŁODĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
OD STRONY FINANSOWEJ: 

1. Środki finansowe są przelewane na konto organizacji.
2. Dozwolone jest ponoszenie wydatków związanych z księgowością, 

koszty rozliczania działań mogą zostać pokryte z dotacji.
3. Dozwolony jest zakup środków trwałych rozumianych jako zakup towarów:

a). które nie zostaną zużyte w trakcie projektu na łączną 
i maksymalną kwotę 1.000 zł; 

b). których zakup jest są uzasadniony i niezbędny do realizacji projektu. 



REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ MŁODĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
OD STRONY FINANSOWEJ:

4. Rzeczy związane z realizacją projektu zakupione z dotacji nie mogą zostać zbyte przez okres 5 lat 
od daty ich zakupu, a zakupiony w ramach projektu sprzęt nie może stanowić 

trwałego wyposażenia biura.

5. Dopuszcza się przesuwanie środków finansowych pomiędzy pozycjami budżetu do wysokości 10% 
wartości pozycji bez powiadamiania operatora. Inne zmiany w budżecie wymagają akceptacji 

operatorów oraz sporządzenia aneksu do umowy.

6. Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Wnioskodawcy powinny 
zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi 

do Operatorów w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.



REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ MŁODĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
OD STRONY FINANSOWEJ:

7. Faktury, umowy i inne dokumenty finansowe są wystawiane  
na młodą organizację pozarządową.

8. Dokumenty finansowe są księgowane przez organizację.

9. Płatności za zakupy w ramach projektu dokonuje NGO.

10. Wszystkie dokumenty finansowe młoda organizacja pozarządowa przekazuje 
do Operatorów w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami.



CO JEST NIEDOZWOLONE W KOSZTACH 
DLA WSZYSTKICH WNIOSKODACÓW?

1. Niedozwolone jest pobieranie od uczestników projektu środków 
finansowanych, biletowanie imprez, itd. 

UDZIAŁ W DZIAŁANIACH finansowanych przez Dolnośląski Fundusz Małych 
Inicjatyw MA MIEĆ DLA JEGO UCZESTNIKÓW CHARAKTER BEZPŁATNY. 

2. W ramach Programu niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, 
czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy 

ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych 
oraz ze środków zagranicznych i wspólnotowych.



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE , CZYLI NIE ODNOSZĄCE SIĘ JEDNOZNACZNIE DO PROJEKTU: 

* poniesione po lub przed terminem realizacji projektu; 
* 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.); 
* zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 

* zakup środków trwałych przekraczających kwoty zapisane w Regulaminie Programu; 
* zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń;

* zakup wyposażenia lokali, w tym zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia pomieszczeń; 
* odpisy amortyzacyjne; 

* ryczałt za jazdę po mieście, abonamenty telekomunikacyjne oraz inne o charakterze ryczałtowym, 
których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego projektu; 

* prowadzenie działalności gospodarczej; 
* tworzenie funduszy kapitałowych; 

* działania, których celem jest prowadzenie badań naukowych, analiz i studiów; 
* działania, których celem jest przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych;



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE , 
CZYLI NIE ODNOSZĄCE SIĘ JEDNOZNACZNIE DO PROJEKTU:

* dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy, powiatu,  
województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; 

* pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 
rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; 

* koszty zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów i innych kosztów o podobnym charakterze,  
które są związane z bieżącą działalnością; 

* zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym  projektem; 
* pokrywanie z dotacji nagród i premii pieniężnych, innych form bonifikaty rzeczowej 

lub  finansowej dla osób zajmujących się realizacją projektu; 
* koszty udokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży  wewnętrznej, 

wewnętrznymi notami obciążeniowymi, itp.; 



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE , 
CZYLI NIE ODNOSZĄCE SIĘ JEDNOZNACZNIE DO PROJEKTU:

* kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań; 
* koszty procesów sądowych; 

* zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW
oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 
* działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem 

kultu religijnego lub posługi kapłańskiej; 
* działań o charakterze politycznym; 

* działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej. 



OCENA WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Po złożeniu wniosku czekacie na wyniki naboru.

2. Lista rankingowa zostanie opublikowana 
02 PAŹDZIERNIKA 2018 roku na stronie www.maleinicjatywy.pl

3. Jeśli wniosek uzyskał dofinansowanie, to  skontaktujemy się 
z Wami i podpiszemy umowę na jego realizację.

http://www.maleinicjatywy.pl/


DZIAŁACIE!
1. Rozpoczynacie realizację działania 

7 PAŹDZIERNIKA 2018 roku.

2. Macie opiekuna projektu, którego zadaniem jest wspieranie 
Was przez cały okres realizacji inicjatywy.

2. Po zakończeniu projektu, czyli 7 GRUDNIA 2018 roku 
składacie sprawozdanie z działań projektowych.



ZAPRASZAMY NA 
NASZĄ STRONĘ!

TAM ZNAJDZIECIE 
WSZYSTKIE 
POTRZEBNE 
INFORMACJE

www.maleinicjatywy.pl

http://www.maleinicjatywy.pl/


PROFIL PROGRAMU NA FB: @maleinicjatywy

http://www.facebook.com/maleinicjatywy


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Zapraszamy do udziału w konkursie!


