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WNIOSEK O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI – INICJUJ Z FIO NA START  

2019 

 

Numer rejestracyjny wniosku (wypełnia Operator ) 

 

Data wpływu (wypełnia Operator ) 

 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X” 

 

   Młoda organizacja pozarządowa (do 30 m-cy) 

   Grupa nieformalna     

A.  grupa nieposiadająca Patrona          

B.   Patron w imieniu grupy    

   Grupa samopomocowa   

A. grupa posiadająca osobowość prawną (ngo)     

B. grupa nieposiadająca Patrona           

C. Patron w imieniu grupy     

Część I. Dane wnioskodawcy 

A. Pełna nazwa, forma prawna, adres NGO (wypełniają młode organizacje pozarządowe, Patroni 

reprezentujący grupę nieformalną i grupy samopomocowe z osobowością prawną) 

 

 

 

 

 

B. Nazwa grupy i skład członków grupy nieformalnej/samopomocowej (min. 3 osoby) 
(wypełniają grupy bez osobowości prawnej oraz posiadające Patrona) 

 

Nazwa grupy nieformalnej  

Skład grupy nieformalnej 

Imię i nazwisko Zatrudnienie  

w instytucji 

publicznej 

(wybrać tak/ nie) 

Zatrudnienie  

w organizacji 

pozarządowej 

(wybrać tak/nie) 

1.   

2.   
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3.   

 

Pkt 2-6 wypełniają wnioskodawcy posiadający osobowość prawną (młode NGO i Patroni). 

Pole Budżet wypełniają tylko młode organizacje – Patroni pozostawiają to pole puste. 

 

2. KRS/inny rejestr i data wpisu  3. Budżet młodej organizacji (przychody za 

ostatni rok dla organizacji zarejestrowanych 

w 2018 r. i wcześniej lub przychody na 

dzień składania wniosku dla organizacji 

zarejestrowanych w 2019 r.) 

Numer  Data wpisu  

  

4. NIP 5. REGON 

 

 

 

 

 

 

6. Imię, nazwisko, funkcja w organizacji oraz nr tel. i e-mail osoby/osób statutowo 

upoważnionej/nych do reprezentowania organizacji zgodnie z KRS/innym rejestrem. 
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Wypełniają wszyscy wnioskodawcy: 

7. Nazwa banku i nr konta, na które zostaną przekazane środki na dofinansowanie. Grupy

nieposiadające Patrona pozostawiają to pole puste).

8. Imię, nazwisko, funkcja w organizacji, adres do korespondencji oraz nr tel. i e-mail osoby

odpowiedzialnej za realizację działania – lider projektu/lider grupy nieformalnej.

9. Imię, nazwisko, funkcja w organizacji oraz nr tel. i e-mail osoby nadzorującej finansowanie

i rozliczenie zadania publicznego (w przypadku grup z Patronem - kontakt do osoby

rozliczającej po stronie Patrona).
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10. Krótka informacja o młodej organizacji/grupie składającej wniosek (w przypadku grup z

Patronem – także o Patronie), w tym o dotychczasowym doświadczeniu w pozyskiwaniu

dotacji i o potencjale kadrowym, który angażują w realizację projektu. W przypadku grup

nieformalnych proszę opisać kadrę zaangażowaną w realizację projektu.

11. Czy młoda organizacja złożyła wniosek/podpisała umowę w konkursie FIO 2019 z NIW?

Część II. Opis zadania 

1. Tytuł projektu
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2. Typ projektu

(wypełniają młode organizacje pozarządowe; grupy nieformalne i samopomocowe pozostawiają to pole puste) 

 działania wzmacniające organizację (zakup sprzętu, koszty adaptacji lokalu,

oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, 

częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub 

informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznych 

planów rozwoju) (w przypadku wyboru tej opcji młoda ngo wszystkie koszty w budżecie ujmuje w kategorii I.D 

Pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty promocji - bez limitu); 

 projekt w sferze pożytku publicznego.

3. Czas i miejsce realizacji (proszę podać dokładny przedział czasowy).

4. Czy działania opisane we wniosku stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych działań?

Jakie były źródła ich finansowania? Z czego wynika potrzeba kontynuacji?
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5. Czy wnioskodawca korzystał z dotacji w ramach „Inicjuj z FIO” w l. 2014-2016, „Inicjuj z

FIO bis” w 2017 r. lub „Inicjuj z FIO na start” w 2018 r.?   (proszę podać tytuł projektu/ów)  

6. Co jest problemem, jakie są jego przyczyny i skutki? Z czego wynika potrzeba realizacji

projektu? Jakie argumenty za tym przemawiają?
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7. Zakładane cele projektu (nie więcej niż 3). Po co ma być realizowany projekt? 

8. Kim są uczestnicy projektu i w jakiej liczbie? Dlaczego wybrano tę grupę w kontekście 
zdefiniowanego problemu? 
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9. Jakie działania zaplanowano w projekcie? (Proszę opisać nie więcej niż 3 działania

merytoryczne zgodne z budżetem)

Zadanie i jego opis (co i jak będzie realizowane) Czas realizacji Ilość 

odbiorców 
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10. Jaki ma być efekt projektu? Jaka zmiana ma nastąpić w wyniku jego realizacji dla 
organizacji/grupy realizującej projekt oraz dla społeczności lokalnej? Prosimy posłużyć się 
liczbami. 
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11. Czy planowane jest kontynuowanie działań związanych z  projektem po jego zakończeniu?

Jeśli tak, to w jaki sposób i jak planuje się finansować te działania? 

12. Czy w ramach projektu planowana jest praca społeczna, współpraca z wolontariuszami lub 
innymi partnerami społecznymi (organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego, szkołami, instytucjami kultury itp.)? Jeśli tak, prosimy o ich opisanie i wskazanie 
ich liczby oraz zadań jakie będą realizowali. 
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13. Proszę opisać w jaki sposób projekt będzie promowany. 

14. Czy wniosek był konsultowany? Przez kogo? (imię i nazwisko doradcy/animatora)

15.Projekt realizowany na terenie powiatu

      aleksandrowskiego 

      lipnowskiego 

      radziejowskiego 

      mogileńskiego 

      sępoleńskiego 

      rypińskiego 

      miasta Włocławek 

      żadnego z powyższych 

16. Projekt realizowany na terenie miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców

  (nazwa/y miejscowości)        
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Część III. Koszty 

Wysokość wnioskowanej mikrodotacji 
…………………….zł 

Skąd dowiedziałeś się o projekcie: 
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Część IV. Oświadczenia. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1)współadministratorem danych osobowych pozyskanych w celu przeprowadzenia konkursu

ofert i realizacji ewentualnej umowy mikrodotacji są Operatorzy Mikrodotacji w woj.

kujawsko-pomorskim: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw

Pozarządowych TŁOK oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;

2)dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w konkursie grantowym w celu

przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego podpisania, realizacji umowy dotacyjnej,

monitoringu, kontroli i  rozliczenia projektu;

3)dane osobowe będą przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia

umowy dotacyjnej, jak i realizacji umowy dotacyjnej;

4)dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu monitoringu, kontroli w ramach

realizowanego projektu i przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji konkursu

grantowego „Inicjuj z FIO na start”;

5)dane osobowe nie będą poddawane przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu;

6)podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem

możliwości uzyskania mikrodotacji w ramach konkursu;

7)mam prawo do otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi do

organu nadzorczego;

8)z współadministratorami można się skontaktować pod adresem: Stowarzyszenie Kujawsko-

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100

Toruń (dla wnioskodawców obsługiwanych przez Stowarzyszenie TŁOK) lub na adres:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (dla wnioskodawców

obsługiwanych przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica);

9) okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia złożenia oferty. Okres ten

może ulec zmianie w przypadku aneksowania umowy Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą.

Świadomy odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 297 KK 

(Dz. U. 2018, poz. 1600, 2077 z późn. zm.) 

 W imieniu młodej organizacji/organizacji – Patrona/grupy nieformalnej/grupy 

samopomocowej oświadczam, że: 

1. Przyznane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku

odstąpienia od realizacji części lub całości projektu, a także wówczas, gdy przyznane środki

wykorzystane byłyby niezgodnie z ich przeznaczeniem - zobowiązuję się do zwrotu

mikrodotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej w umowie.

2. Oświadczam, że lider grupy nieformalnej/samopomocowej nie pozostawał w stosunku pracy

lub innym (umowy cywilnoprawne) z Operatorami mikrodotacji od 2017 r. do chwili obecnej.

3. Projekt opisany w niniejszym wniosku o dofinansowanie nie będzie generował zysku

w trakcie jego realizacji.
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4. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu Inicjuj z FIO na start edycja 2019 i akceptuję jego

postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem 

konkursowym i czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy dotacyjnej, jak i realizacji 

umowy dotacyjnej1. 

1Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu konkursowym. 

…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

Oświadczenie dla grupy nieformalnej/samopomocowej/Patrona występującego w imieniu 

grupy: 

W imieniu grupy nieformalnej/samopomocowej oświadczam, że 

- pracownicy instytucji publicznych/organizacji pozarządowych stanowią nie więcej niż 50%

członków grupy

- żaden z członków grupy nieformalnej nie zasiada w organach statutowych NGO

....................................................................... 

(podpis wnioskodawcy*) 

Oświadczenia dla młodej ngo/patrona:  

W imieniu młodej organizacji/organizacji – Patrona oświadczam, że: 

- podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację

celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców,

akcjonariuszy i pracowników

- podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z

opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

- proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności

pożytku publicznego podmiotu

- pozyskane w ramach dotacji środki nie zostaną wykorzystane do prowadzenia działalności

gospodarczej

- zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, nie mieszczą się w działalności

gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę

- pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej

odpłatnej działalności pożytku publicznego

- dane zawarte w części I Wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą

ewidencją.

....................................................................... 

(podpis wnioskodawcy*) 
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Załączniki: 

1) Aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji w wersji elektronicznej. 

2) Statut lub inny akt wewnętrzny (uchwała właściwego organu) określający zakres działalności pożytku 

publicznego prowadzony przez wnioskodawcę – organizację  pozarządową w wersji elektronicznej. 

3) Umowa o współpracy z organizacją pozarządową – gdy grupa nieposiadająca osobowości prawnej posiada 

Patrona – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

 
*W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bez Patrona przez „WNIOSKODAWCĘ” rozumiany jest 

Lider projektu 
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