
Inicjuj z FIO 
3.0

Granty dla młodych organizacji pozarządowych i 
grup nieformalnych

z województwa kujawsko-pomorskiego



Czym jest Inicjuj z FIO 3.0?
Program grantowy dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich

2. operatorów wojewódzkich: 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Kontynuacja programu grantowego realizowanego w l. 2014-2020  

Min. 80 dotacji w 2023 r.



Program grantowo-edukacyjny

Jego celem – oprócz wsparcia młodych organizacji oraz inicjatyw grup nieformalnych – jest 
edukowanie organizacji i grup, które mają małe doświadczenie w realizacji projektów ze 

środków publicznych

Jak zrealizować
projekt?

Czym jest Inicjuj z FIO 3.0?



Ile dotacji

Każdy Operator przyzna w 2023 r. minimum 40 dotacji

• min. 20 dla młodych organizacji pozarządowych

• min. 20 dla grup z Patronem i bez Patrona

Dwie listy rankingowe

• dla młodych ngo

• dla grup z Patronem i bez Patrona 



Operatorzy wojewódzcy, 
czyli do kogo po grant

OŚRODEK TŁOK: 

POWIATY: bydgoski, toruński, golubsko-

dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, 

radziejowski, inowrocławski, włocławski, 

mogileński

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA:

POWIATY: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, 

chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, 

nakielski, żniński



Inicjuj z FIO 3.0 - harmonogram

16.01.2023 – ogłoszenie konkursu 

16.01.2023 – 19.02.2023 r. – nabór wniosków

Do 10.04.2023– ogłoszenie wyników

Od 15.04 .2023 podpisywanie umów



Kto może uzyskać dotację

Wpisana do KRS lub innego rejestru (np. ewidencja starosty, rejestr ARiMR) nie wcześniej niż 60 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację

Jej roczny przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł (w przypadku organizacji 
zarejestrowanych w 2023 r. wysokość budżetu na dzień składania wniosku nie przekracza 30 tys. zł)

Terenowe oddziały nieposiadające osobowości prawnej –za zgodą jednostki macierzystej 
(pełnomocnictwo) - wówczas max 1 wniosek

Terenowe oddziały z osobowością prawną – mogą aplikować niezależnie od zarządu głównego



Kto może uzyskać dotację

GRUPY NIEFORMALNE

co najmniej 3 osoby

realizacja lub chęć realizacji działań 
w sferze pożytku publicznego

brak osobowości prawnej



Grupa nieformalna – dwie drogi wystąpienia o grant
WE WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJĄ – PATRONEM 

Konieczne zawarcie umowy
z organizacją partnerską, np. KGW, 

fundacją itp.

Umowa reguluje m.in. kwestie 
własności ew. majątku grupy 

powstałego w wyniku realizacji projektu.
Po przyznaniu grantu patron zajmuje się 

jego rozliczaniem (dotacja wpływa na 
jego konto, na patrona są wystawiane 

faktury).

Jedna organizacja może być patronem 
jednej grupy.

SAMODZIELNIE 

Rozliczaniem dotacji zajmuje się 
Operator (Ośrodek TŁOK lub 

TRGP).
Faktury za wydatki w projekcie 
są wystawiane na Operatora.

Płatności – wyłącznie przelewy
Brak możliwości zakupu sprzętu



Kto może uzyskać dotację 
Organizacje i grupy mające siedzibę na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego i zamierzające realizować działania na tym
obszarze

Podmioty/grupy, które otrzymały we wcześniejszych latach
mikrodotację w ramach „Inicjuj z FIO” i wywiązały się z obowiązku
prawidłowego i terminowego jej rozliczenia

Spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit mogą wnioskować
jedynie na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego



MIKRODOTACJA
Kwota wnioskowanej 
mikrodotacji nie może 

przekraczać:

5000 zł

10 000 zł – w przypadku młodych 
NGO planujących działania w tzw. 

sferach priorytetowych

Jedna organizacja/grupa może 
złożyć jeden wniosek 

o grant

Patron może wziąć pod opiekę 
jedną grupę nieformalną



Co obejmują sfery priorytetowe

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. 



Na co można otrzymać dotację 
– grupa nieformalna

✓ na realizację projektu w sferze pożytku publicznego np. 
kultury, sztuki, turystyki, sportu, działań na rzecz dzieci, 

młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, społeczności 
lokalnych, mniejszości itp.



Młoda organizacja – trzy możliwości do wyboru
DOTACJA NA 

SPRZĘT/ROZWÓJ

DOTACJA DO 5 OOO zł

Całość dotacji można 
wydatkować na sprzęt, 
koszty adaptacji lokalu, 

oprogramowanie, 
podniesienie kwalifikacji 

członków lub wolontariuszy 
itp.

DOTACJA NA DZIAŁANIA W 
SFERACH 

PRIORYTETOWYCH + 
SPRZĘT

DOTACJA DO 10 000 zł

MIN.30% dotacji trzeba 
przeznaczyć na działania 

„miękkie” w sferach 
priorytetowych

Do 70% dotacji można 
wydać na sprzęt, koszty 

adaptacji lokalu itd.    

DOTACJA NA DZIAŁANIA W 
SFERZE POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

DOTACJA DO 5 OOO zł



Wzmocnienie młodych organizacji –
na co można przeznaczyć dotację

sprzęt biurowy

sprzęt związany z obszarem działań 
organizacji

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 tym również związanych z przyznaną mikrodotacją)

Wzmocnienie młodych organizacji –
na co można przeznaczyć dotację



Przykładowe wydatki – młode ngo



Przykładowe wydatki – grupy nieformalne



Skład grupy nieformalnej

•Lider – osoba pełnoletnia, pozostali członkowie grupy nie muszą być
pełnoletniWiek

•Członkowie grupy nieformalnej mogą – lecz nie muszą – być
zameldowani na terenie woj. kujawsko-pomorskiegoZameldowanie

•Pracownicy organizacji pozarządowej/instytucji publicznej – nie więcej
niż 50% członków grupy

Sytuacja
zawodowa

•1 osoba może być członkiem jednej grupy

•Żaden z członków grupy nie może zasiadać w organach statutowych 
NGO

Udział



Uwaga Patroni!
Proszę zwrócić uwagę, by cele statutowe Patrona były 

zbieżne z działaniami grupy nieformalnej, którą Patron 

bierze pod opiekę 

ważne w kontekście księgowania przez Patrona

wydatków grupy



Uwaga Instytucje publiczne

W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” nie istnieje

możliwość dofinansowania projektów

realizowanych przez grupy, w których skład

wchodzą pracownicy instytucji publicznych,

polegających na realizacji działań statutowych

tych instytucji.

Działania realizowane w projekcie nie mogą

odbywać się na terenie szkół, jeśli działania te

mają charakter edukacyjny.



Lider grupy nieformalnej
➢Nie pozostawał w stosunku pracy lub innym

(umowy cywilnoprawne) z Operatorami

mikrodotacji od 2018 r. do chwili obecnej

➢Nie podpisywał z Operatorem umowy

mikrodotacji w ramach P FIO od 2018 r.

➢Nie pełnił funkcji lidera w projektach

finansowanych w ramach „Inicjuj z FIO”, „Inicjuj

z FIO bis”, „Inicjuj z FIO na start”, Inicjuj z FIO 2.0,

Inicjuj z FIO 3.0



Limity w budżecie

DOTACJA DO 5 TYS. ZŁ

Koszty merytoryczne i promocji – bez limitu 

Koszty obsługi zadania publicznego – do 25% dotacji

DOTACJA DO 10 TYS. ZŁ (NA DZIAŁANIA W SFERACH PRIORYTETOWYCH+ 
SPRZĘT)

Min.30% dotacji trzeba przeznaczyć na działania „miękkie” w sferach 
priorytetowych

Do 25% dotacji – koszty obsługi zadania



➢Wartość początkowa nabywanego sprzętu nie może

przekroczyć 10 000 zł brutto, nawet gdy organizacja

angażuje własne środki

(5 000 zł dotacja + 5 000 zł wkład własny)

➢Koszty osobowe związane z obsługą prawną, księgową

lub informatyczną – do 25% wartości dotacji

Projekty na wzmocnienie młodych 
organizacji – kwalifikowalność kosztów 



Zasady zakupu środków trwałych przez grupy 
nieformalne i młode NGO realizujące projekty 

w sferze pożytku publicznego
CO TO JEST ŚRODEK TRWAŁY? 

Przedmioty (np. sprzęt) NIEPRZEKAZYWANE uczestnikom projektu, niezużywalne w jego trakcie

Zakup środków trwałych należy uzasadnić – musi to być wydatek niezbędny do przeprowadzenia zajęć

czy innych działań merytorycznych w ramach lokalnego przedsięwzięcia. Grupa czy jej Patron nie może

zakupić np. drukarki do obsługi administracyjnej projektu

Sprzęt zakupiony przez grupę nieformalną po zakończeniu projektu należy przekazać Patronowi

(za potwierdzeniem – protokół zdawczo-odbiorczy)

UWAGA!! Grupy nieformalne bez Patrona nie mogą kupować środków trwałych



W jakim terminie można realizować 
zadania?

Projekty na wzmocnienie młodych ngo – 15.05.2023 r. a 31.08.2023 r

Projekty w sferze pożytku publicznego – między 1.05.2023 r. a 31.10.2023 r.

Projekt w sferze pożytku publicznego musi trwać min. 1 miesiąc

Kwalifikowalne będą koszty wydatkowane w tych terminach

UWAGA! W przypadku projektów, w ramach których zatrudniana jest kadra np. osoby prowadzące

warsztaty czy treningi, należy zwrócić uwagę na termin płatności składek ZUS itp. – także te

wydatki powinny być odprowadzone we wskazanych ramach czasowych



Czas realizacji zadań
➢ Projekt ze sfery pożytku publicznego powinien trwać

min. 1 miesiąc i obejmować co najmniej 3 wydarzenia

merytoryczne PRZY PROJEKTACH ŁĄCZONYCH TAK SAMO.

➢ Projekty na zakup sprzętu mogą trwać krócej niż 1 miesiąc

i mogą mieć tylko 1 działanie, jakim jest zakup sprzętu

➢ Projekty ograniczające się do organizacji jednorazowych

wydarzeń nie mogą być finansowane w ramach Inicjuj z FIO 3.0



są niezbędne dla realizacji projektu

są racjonalne i efektywne

zostały faktycznie poniesione w okresie 
realizacji projektu i udokumentowane

zostały przewidziane w budżecie projektu

są zgodne z Regulaminem i odrębnymi 
przepisami prawa

zostały poniesione na terenie Polski

Wydatki są kwalifikowalne, jeśli



Jakie wydatki nie mogą być finansowane 
w ramach Inicjuj z FIO 3.0

➢Wydatki, które nie odnoszą się jednoznacznie do projektu,

➢Podatek VAT, jeśli organizacja może go odzyskać,

➢Zakup nieruchomości,

➢Zakup środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł

I inne wydatki określone szczegółowo w Regulaminie konkursu Inicjuj z FIO 3.0



VAT
W przypadku, kiedy młoda organizacja lub Patron nie ma

możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty wskazane

w budżecie są kosztami brutto, co oznacza, że w takiej sytuacji

podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym.

Natomiast w sytuacji, kiedy młoda organizacja lub Patron jest

uprawniony do odzyskania podatku VAT, ustala w budżecie

koszty netto, a podatek VAT jest w takiej sytuacji kosztem

niekwalifikowalnym.



Księgowanie
Organizacje aplikujące w konkursie (zarówno młode

NGO, jak i Patroni) zobligowane są do prowadzenia:

pełnej księgowości

lub

uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa

o rachunkowości, Rozporządzenie w sprawie

prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów

i kosztów)



Zasady rozliczania przejazdów

PRZEJAZDY BENEFICJENTÓW

Kwalifikowalne są wydatki związane 

z przejazdem publicznymi lub prywatnymi 

środkami transportu (bilety kolejowe II 

klasą, bilety autobusowe PKS, komunikacji 

miejskiej lub komunikacji prywatnej). 

Wydatki poniesione przez beneficjentów 

projektu w związku z przejazdem 

samochodem prywatnym są kwalifikowalne 

do wysokości ceny biletu transportu 

publicznego na danej trasie.

PRZEJAZDY OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W 
REALIZACJĘ PROJEKTU 

Kwalifikowalne są koszty dojazdu o ile 

zasady i sposób podróży służbowych 

określa umowa cywilnoprawna, na 

podstawie której dana osoba jest 

zaangażowana w realizację projektu.



Grupy nieformalne bez Patrona
ważne informacje odnośnie płatności

➢Operator dokonuje płatności w imieniu grup nieformalnych dwa razy

w miesiącu

➢Faktury (z minimum 14-dniowym terminem płatności) należy dostarczać do

Operatora do 15 i do 30 dnia każdego miesiąca

➢Niedopuszczalne jest dokonywanie przez przedstawicieli grup nieformalnych

płatności prywatnymi środkami i jednoczesne pobieranie związanych z nimi

dokumentów księgowych wystawianych na Operatora

➢Operator realizuje tylko płatności przelewowe - poza szczególnymi przypadkami,

zgłaszanymi Operatorowi przed dokonaniem zakupów



Składanie wniosków

Przy użyciu generatora wniosków www.witkac.pl

do dnia 19.02.2023 r. do godz. 23:59:59

Na etapie składania wniosku nie przesyłacie wersji papierowej 

http://www.witkac.pl/


Składanie wniosków na etapie 
podpisywania umów

Wniosek w 2 egzemplarzach oraz budżet w 2 egzemplarzach (w miarę

możliwości druk dwustronny) należy złożyć w kopercie niebąbelkowej,

egzemplarze spięte w skoroszycie, wraz z 1 wersją wymaganych

załączników:



Składanie wniosków na etapie 
podpisywania umów

Dostarczenie papierowej wersji wniosku w 2 egzemplarzach i załączników w 1

egzemplarzu należy dokonać do dnia 30.04.2023

DECYDUJE DATA WPŁYWU DO BIURA OPERATORA



Składanie wniosków na etapie 
podpisywania umów

dla wnioskodawców z powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, 
grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, 
sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A
87-214 Płużnica

z dopiskiem na kopercie „Inicjuj z FIO 3.0” 



Składanie wniosków na etapie 
podpisywania umów

Adres do dostarczania:

Operator Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Płużnica 37 A

87-214 Płużnica 

od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00



Kryteria formalne oceny wniosków
➢ Projekt został złożony w terminie przy użyciu generatora wniosków

➢ Wysokość przychodów za rok poprzedni/budżetu na dzień składania wniosków nie

przekracza 30 tys. zł

➢ Wnioskodawca złożył 1 wniosek

➢ Pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych stanowią nie więcej

niż 50% członków grupy nieformalnej/samopomocowej

➢ Członkowie grupy nie zasiadają w organach statutowych ngo

➢ Lider grupy nie pozostawał w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne)

z Operatorem mikrodotacji od 2018 r. do chwili obecnej

➢ Lider grupy nie pełnił funkcji lidera w ramach P FIO od 2018 r. do chwili obecnej



Kryteria formalne oceny wniosków
➢ Grupa/organizacja wywiązała się z obowiązku prawidłowego i terminowego rozliczenia

mikrodotacji otrzymanej w poprzednim naborze (jeśli dotyczy)

➢ Wniosek jest złożony przez organizację/grupę uprawnioną do udziału w konkursie

➢ Wnioskodawca działa na ternie województwa kujawsko-pomorskiego

➢ Harmonogram projektu jest przewidziany w okresie realizacji Inicjuj z FIO 3.0

➢ Typ projektu i przedział czasowy jego realizacji zostały prawidłowo wybrane

➢ Budżet jest prawidłowo wypełniony – nie przekracza limitów i wypełniono wszystkie

wymagane pola

➢ Planowane przedsięwzięcie ze sfery pożytku obejmuje min. 3 wydarzenia i będzie trwać

min. 1 miesiąc

➢ Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maks. 5 000 zł lub 10 000 działania Młodej

organizacji w sferach priorytetowych + zakup sprzętu



➢Niespełnienie kryteriów formalnych

skutkuje odrzuceniem wniosku bez

możliwości odwołania

➢Wnioski, które spełnią wymagania

formalne, zostaną przekazane do oceny

merytorycznej członkom Komisji Oceny

Wniosków powołanym przez

Operatorów

➢Każdy wniosek oceniany będzie przez

2 osoby, a w przypadku rozbieżności

wprowadzona będzie opinia trzeciego

eksperta, która będzie decydująca

Ocena merytoryczna



Punkty priorytetowe

➢wąbrzeski, mogileński,

radziejowski, grudziądzki,

rypińsk

Ocena merytoryczna



Kryterium oceny – zawartość merytoryczna Pkt

CZY SPRAWY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WNIOSKU SĄ WAŻNE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ/ CZŁONKÓW

ORGANIZACJI?
5

W JAKIM STOPNIU WSKAZANY CEL (CELE) PROJEKTU WYNIKA/JĄ ZE ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB? 5

CZY OPISANO BENEFICJENTÓW W KONTEKŚCIE ZDEFINIOWANEGO PROBLEMU? 4

CZY DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE SĄ ZGODNE Z CELEM ORAZ PRZEWIDYWANYMI ZMIANAMI? 5

CZY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MA SZANSĘ BYĆ REALIZOWANY? CZY JEST REALNY? 3

W JAKIM STOPNIU ZAKŁADANE REZULTATY MOŻLIWE SĄ DO OSIĄGNIĘCIA DZIĘKI REALIZACJI ZAPLANOWANYCH

DZIAŁAŃ? 
5

W JAKIM STOPNIU PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO WZMOCNIENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ/ORGANIZACJI

REALIZUJĄCEJ PROJEKT?
5

CZY PRAWDOPODOBNE JEST, ŻE PO ZAKOŃCZENIU FINANSOWANIA PROJEKTU DZIAŁANIA W NIM PODJĘTE BĘDĄ

KONTYNUOWANE?
2

CZY DZIAŁANIA OPISYWANE WE WNIOSKU STANOWIĄ KONTYNUACJĘ WCZEŚNIEJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ W

RAMACH DZIAŁALNOŚCI MŁODEJ NGO/GRUPY?
3

CZY WNIOSKODAWCA NIE KORZYSTAŁ Z DOTACJI W RAMACH INICJUJ Z FIO, INICJUJ Z FIO BIS, INICJUJ Z FIO 
NA START, INICJUJ Z FIO 2.0?

4



Kryterium oceny – zawartość merytoryczna Pkt

W JAKIM STOPNIU ZAPLANOWANE DZIAŁANIA CECHUJE ORYGINALNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ? 5

CZY PROJEKT WNIOSKODAWCY PRZEWIDUJE WKŁAD WŁASNY W POSTACI PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ LUB

SPOŁECZNEJ?
2

CZY GRUPA/MŁODA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA WSKAZAŁA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH? 2

CZY PROJEKT JEST REALIZOWANY NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI PONIŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW? 2

CZY PROJEKT JEST REALIZOWANY NA TERENIE POWIATU O NISKIEJ AKTYWNOŚCI: WĄBRZESKI, MOGILEŃSKI, 
RADZIEJOWSKI, GRUDZIĄDZKI, RYPIŃSKI

2

CZY PROJEKT REALIZOWANY W MIN. JEDNEJ ZE SFER POŻYTKU PUBLICZNEGO OKREŚLONEJ W REGULAMINIE

KONKURSU JAKO PRIORYTETOWE: PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ; ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI

NARODOWEJ I OBYWATELSKIEJ; ZWIĘKSZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB

MŁODYCH, SENIORÓW, OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE ZE WZGLĘDU NA WARUNKI MATERIALNE, DZIAŁAŃ

EKOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH PROMOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD ODBIORCÓW PROJEKTU, 
SZCZEGÓLNIE W OBSZARZE KLIMATU, OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII.

5

CZY PROJEKT PRZEWIDUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI LUB

SPODZIEWAJĄCYCH SIĘ NARODZIN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO? 
5



Budżet 10 
pkt

NA ILE KALKULACJA KOSZTÓW JEST UZASADNIONA I SPÓJNA Z PLANOWANYMI

DZIAŁANIAMI? NA ILE PROPONOWANE WYDATKI SĄ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

ZADANIA?

NA ILE PRZYJĘTE DO KALKULACJI STAWKI SĄ REALNE? 



Najczęstsze błędy merytoryczne 
we wniosku

➢W diagnozie problemu nie odwołano się do danych liczbowych

➢Projekt mało spójny

➢Określono problem i jego przyczyny, ale nie podano skutków

➢Cele nie wpisują się w zdefiniowany problem

➢Cele nie są mierzalne

➢Nie podano, w jaki sposób będzie można zmierzyć rezultaty projektu

➢Nie opisano, w jaki sposób projekt wzmocni społeczność lokalną

➢Nie podano PLANOWANYCH źródeł finansowania kontynuowanych działań



Najczęstsze błędy w kalkulacji 
budżetu

➢Wydatki wpisane w budżet nie są odpowiednio opisane

i uzasadnione w części merytorycznej wniosku – oceniający
stwierdza, że nie są to wydatki niezbędne do realizacji
zadania

➢Stawki są zbyt wysokie

➢Ogólnie określone rodzaje kosztów utrudniają sprawdzenie
realności przyjętych stawek



Na kłopoty - doradca, czyli kto może 
pomóc w przygotowaniu wniosku

✓ MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEJ KONSULTACJI 
Z DORADCAMI ZATRUDNIONYMI W BIURACH 

OPERATORÓW

✓ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KONSULTOWANE BĘDĄ 
WNIOSKI PODMIOTÓW I GRUP, KTÓRE 

DOTYCHCZAS NIE KORZYSTAŁY ZE ŚRODKÓW 
P FIO

✓ LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

JAK SKORZYSTAĆ?
✓ W TERMINIE MIĘDZY 20.01 A 10.02.2023 R. NALEŻY 

PRZESŁAĆ NA ADRES trgp@trgp.org.pl E-MAIL Z 
PROŚBĄ O DORADZTWO 

✓ W TREŚCI MAILA PODAĆ: POWIAT,
Z KTÓREGO POCHODZI WNIOSKODAWCA ORAZ 

INFORMACJĘ, CZY KORZYSTAŁ WCZEŚNIEJ Z P FIO, 
A TAKŻE PREFEROWANĄ FORMĘ DORADZTWA: ONLINE 

LUB OSOBISTE ORAZ TERMIN

✓ PO POZYTYWNYM ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA 
DORADZTWO WNIOSKODAWCA ZOSTANIE 

POPROSZONY O PRZESŁANIE ROBOCZEJ WERSJI 
WYPEŁNIONEGO WNIOSKU.

mailto:trgp@trgp.org.pl


Do czego zobowiązuje mnie projekt?
➢Do złożenia szczegółowego sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 14 dni od jego

zakończenia

➢Do zwrotu, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu, środków

niewykorzystanych na realizację projektu na konto bankowe Operatora

➢Do poddania się kontroli/monitoringowi

➢Do prowadzenia i przesyłania na adres trgp@trgp.org.pl dokumentacji zdjęciowej, filmowej

lub audiowizualnej z realizacji projektu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie

materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących projektu „Inicjuj z FIO 3.0”,

oraz umieszczenie na stronach internetowych

➢Szczegółowe obowiązki grantobiorców reguluje umowa mikrodotacji oraz Regulamin

konkursu Inicjuj z FIO 3.0



Najlepsza inicjatywa

Spośród 
dofinansowanych 

inicjatyw u każdego 
z Operatorów zostaną 

wybrane 3 projekty, 
które otrzymają 

nagrody o wartości 
1500, 1000 i 500 zł



Najlepsza inicjatywa

Kryteria wyboru najlepszych inicjatyw:

✓ Innowacyjność przedsięwzięcia

✓ Wpływ inicjatywy na rozwój i profesjonalizację 

organizacji/grupy

✓ Poziom osiągnięcia założonych rezultatów

✓ Zaangażowanie lokalnej społeczności



Zapraszamy na szkolenie z pisania projektów

Kiedy i gdzie ? 

4 luty 2023 (sobota) godz. 10.00 – 15.00

7 luty 2023 (wtorek) godz. 14.00 – 19.00

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Konieczność zapisów trgp@trgp.org.pl . Liczba miejsc ograniczona.

www.trgp.org.pl

mailto:trgp@trgp.org.pl
http://www.trgp.org.p/


PYTANIA





Dziękuję za uwagę

Mirosława Tomasik

tomasikm@mga.com.pl

mailto:tomasikm@mga.com.pl
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