
 

 

 

Data wpływu (wypełnia Operator) Numer rejestracyjny wniosku (wypełnia 
Operator) 

……………………………… 

1. Powiat 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI - INICJUJ Z FIO 3.0 

2022 
 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ZNAKIEM "x" 
 

[ ] Młoda organizacja pozarządowa (do 60m-cy) 

[  ] Grupa nieformalna 

A. Grupa nieposiadająca Patrona [  ] 

B. Patron w imieniu grupy [ ] 
 

Część I: Dane wnioskodawcy 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
B. Nazwa grupy i skład członków grupy nieformalnej (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 instytucji 
pozarządowej (wybrać tak/nie) 

   

   

   

Nazwa oferenta: ……………… 
 
Adres siedziby 
Kod pocztowy: ………….., Poczta: ………………, Miejscowość: ……………….., Ulica: ………………., Numer 
posesji: ….., Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: ……………., Gmina: ………………… 

A. Pełna nazwa, forma prawna, adres NGO (wypełniają młode organizacje pozarządowe. Patroni 
reprezentujący grupę nieformalną) 



 

 

 

- (tel.: , e-mail: ) 

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. 

 

2. KRS/inny rejestr i data wpisu 3. Budżet młodej organizacji 
(przychody za poprzedni 
zakończony rok obrotowy 
funkcjonowania dla organizacji 
zarejestrowanych w 2021 r. i 
wcześniej lub wysokość 
budżetu na dzień składania 
wniosku dla organizacji 
zarejestrowanych w 2022 r.). 
(Uwaga! Organizacje z rocznym 
przychodem/budżetem 
przekraczającym 30 tys. zł nie 
kwalifikują się do udziału w 
konkursie!) 

Numer Data wpisu  

  

Nazwa rejestru 

 

4. NIP 5. REGON 

  

 
 

 
 

7. Nazwa banku i nr konta, na które zostaną przekazane środki na dofinansowanie. (Grupy 
nieposiadające Patrona pozostawiają to pole puste) 

Nazwa 

 



 

 

 

 

Nr konta 

 

 
 

 

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

(tel.: , email: ) 

 
 

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) 

(tel.: , email: ) 

 
 

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. Dlaczego organizacja powinna 
realizować opisany projekt? 

 

 

Część II. Opis zadania 
 
 
 

1. Tytuł projektu 

 

 
 



 

 

 

 

3. Czas i miejsce realizacji 

 

4. Czy działania opisane we wniosku stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych działań? 
Jakie były źródła ich finansowania? Z czego wynika potrzeba kontynuacji? 

 

 

 

 
 

 
 

[ ] 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) 
[ ] projekt w sferze pożytku publicznego 
[ ] działania młodej organizacji w min. jednej ze wskazanych sfer priorytetowych: 

• [ ] wspieranie rodzin; 
• [ ] podtrzymywanie tradycji narodowej; 
• [ ] rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej; 
• [ ] zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, 

osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne; 
• [ ] działania ekologiczne dotyczące promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców 

projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii.1) pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

2. Typ projektu 



 

 

 

 

6. Co jest problemem, jakie są jego przyczyny i skutki? Z czego wynika potrzeba realizacji 
projektu? Jakie argumenty za tym przemawiają? 

 

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? 

 

  

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 od 

Czas 
realizacji do 

Ilość 
odbiorców 

    

 
 

[ ] Tak (proszę podać tytuł projektu/ów): 

[  ] Nie 

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 l. 2018-2019, „Inicjuj z FIO 2.0” w 2020 r? (Uwaga! Jeśli 
korzystałeś z wcześniejszych edycji „Inicjuj z FIO”, opisz w punkcie 4., czy i w jakim zakresie aktualny 
projekt jest kontynuacją i uzasadnij potrzebę dalszych działań.) 



 

 

 

 

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, a także wycenę pracy społecznej/wolontariatu.) 

 

13. Proszę opisać w jaki sposób projekt będzie promowany. 

 

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

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 



 

 

 

[ ] Tak (nazwa/y miejscowości): 

[  ] Nie 

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

 

 

 

[   ] mogileńskiego 
[  ] wąbrzeskiego [ 
] grudziądzkiego [ 
] rypińskiego 
[ ] radziejowskiego 
[ ] żadnego z powyższych 

15. Projekt realizowany na terenie powiatu 



 

 

 
 
 

 

Część III. Koszty 
 

Budżet do wniosku o mikrodotację - Inicjuj z FIO 3.0 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj kosztów 

 
Ilość 

jednostek 

Koszt 
jednostkowy (w 

PLN) 

 
Rodzaj 
miary 

Procent 
wykorzystania 
limitu kosztów 

(w %) 

 
Koszt całkowity 

(w PLN) 

Z tego z 
wnioskowanej 
dotacji (w PLN) 

I.  

I.1.        

Razem 0,00 0,00 0,00 

II. KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA PUBLICZNEGO, W TYM KOSZTY ADMINISTRACYJNE (limit 25%) 

Brak wykazanych kosztów 

Ogółem w projekcie: 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

W imieniu organizacji oświadczam, iż organizacja: 

[ ] jest 

[ ] nie jest 

czynnym podatnikiem podatku vat 

Skąd dowiedziałeś się o projekcie: 

[  ] Strona Operatora 

[ ] Facebook Operatora 

[ ] Inna strona - jaka?: 

[ ] Spotkanie informacyjne 

[ ] Plakat 

[ ] Znajomi 

[ ] Byłem/-am uczestnikiem poprzednich edycji 

[ ] Inne: 



 

 

 

 

Część IV. Oświadczenia 
 

[ X ] 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 a następnie w związku z przepisami rachunkowo- 
podatkowymi, 

4. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu monitoringu, kontroli w ramach realizowanego 
projektu i przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji konkursu granatowego „Inicjuj z 
FIO 3.0”, 

5. podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest firma Witkac Sp. z o.o. , z siedzibą w 76-200 
Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a, dostarczająca system teleinformatyczny służący do obsługi konkursu, 

6. dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 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. dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań (do 31 grudnia 2023 r.), a 
następnie przez czas przewidziany przez przepisy podatkowe, a więc kolejne 6 lat. Okres ten 
może ulec zmianie w przypadku aneksowania umowy Operatora z Instytucją Zarządzającą. 



 

 

 

[ X ] Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że 
podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

W imieniu młodej organizacji/organizacji-Patrona/grupy nieformalnej oświadczam, że: 

[ X ] 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. 

[ X ] Oświadczam, że lider grupy nieformalnej nie pozostawał w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z Operatorami mikrodotacji od 2018 r. do chwili obecnej. 

[ X ] Projekt opisany w niniejszym wniosku o dofinansowanie nie będzie generował zysku w trakcie 
jego realizacji. 

[ X ] Zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu Inicjuj z FIO 3.0 i akceptuję jego postanowienia. 

[ X ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem 
konkursowym i czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy dotacyjnej, jak i realizacji umowy 
dotacyjnej.1 

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

 

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

(podpis wnioskodawcy*) 

Oświadczenie dla grupy nieformalnej/Patrona występującego w imieniu grupy: 

W imieniu grupy nieformalnej 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*) 

*W przypadku grup nieformalnych bez Patrona przez wnioskodawcę rozumiany jest Lider projektu. W 
przypadku grup z Patronem, przez wnioskodawcę rozumiany jest Patron. 


