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REGULAMIN KONKURSU  

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW  

MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH   

GMINA ZŁOCZEW 2019  

 

SŁOWNICZEK  

1. Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizacje inicjatyw lokalnych Gmina 

ZŁOCZEW 2019 czyli Program realizowany wspólnie przez GMINĘ ZŁOCZEW i Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany z budżetu Gminy 

ZŁOCZEW oraz ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-

2020. 

2. Operator – organizacja pozarządowa realizująca Lokalny Program Mikrograntów: 

Mikrogranty na realizacje inicjatyw lokalnych Gmina ZŁOCZEW 2019. Operatorem jest 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.  

3. Mikrogranty środki na wsparcie rozwoju organizacji pozarządowej lub środki na wsparcie 

lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych/samopomocowych (minimum 3 osoby). 

Mikrogranty to środki na w/w wsparcie w wysokości do 4 000 zł (na inicjatywy grup 

nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych) oraz do 5 000 zł  (na 

wzmocnienie i rozwój młodych organizacji pozarządowych) 

4. Organizacja pozarządowa - organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Młoda organizacja 

pozarządowa – j.w. zarejestrowana do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania 

wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł 

5. Grupa nieformalna lub samopomocowa - zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące 

zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości 

prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie,  

o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, a jego 

adresatami będą mieszkańcy gminy ZŁOCZEW. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby 

pełnoletnie. Grupa nieformalna/samopomocowa składa wniosek za pośrednictwem 

organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę 

organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej. 
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I. CEL PROGRAMU I ZAKRES PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI 

1. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych 

w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2019 roku 

projektów powinny obejmować:  

a. inicjatywy i wydarzenia realizowane na rzecz Gminy ZŁOCZEW i jej mieszkańców; 

b. inicjatywy wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu 

Gminy ZŁOCZEW;  

c. inicjatywy dotyczące wdrażania projektów pobudzających aktywność 

mieszkańców Gminy ZŁOCZEW.  

d. wzmocnienie i rozwój młodych organizacji 

  

2. W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez: 

a. Grupy nieformalne/samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące  

lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające 

osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane 

przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych  

w art. 4 UoDPPioW, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy. Grupa musi 

liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek 

za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 

ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona 

użyczającego osobowości prawnej. 

b. Organizacje pozarządowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie 

c. Młode organizacje pozarządowe - organizacje pozarządowe i inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania 

wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł 

 

II. PODMIOTY UPRAWNIONE 

1. W konkursie mogą wziąć udział te ww organizacje i grupy, które mają siedzibę na terenie 

Gminy ZŁOCZEW i/lub planują prowadzić działania na rzecz mieszkańców Gminy 

ZŁOCZEW. 
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2. Z ubiegania się o mikrogranty wyłączeni są pracownicy Operatora oraz członkowie ich  

rodzin (tj. osoby, które są lub były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy na 

podstawie umowy o pracę). 

 

III. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1 Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy: 

a) ETAP I: ocena formalna i merytoryczna wniosków wstępnych złożonych  

za pośrednictwem generatora w dniach od 22.05.2019 r. do 14.06.2019 r. zgodnie z 

kartą oceny, według ustalonych kryteriów (Załącznik nr 1). ETAP I oceny zostanie 

zakończony najpóźniej do dnia 28.06.2019 r 

b) ETAP II: komisyjna ocena prezentacji projektu. II etap oceny zostanie zakończony 

najpóźniej do dnia 08.07.2019 r. 

 Wnioskodawcy wyłonieni w Etapie I przygotują prezentację swojego projektu  

(Załącznik nr 2a) i zaprezentują ją osobiście podczas rozmowy z Komisją Oceniającą.  

 Ocena prezentacji/rozmowy odbędzie zgodnie z karta oceny według ustalonych 

kryteriów (Załącznik nr 2). 

 Rozmowy i prezentacje projektów podczas rozmowy z Komisją Oceniającą 

zaplanowane są w dniach od 01.07.2019 – do 05.07.2019 roku.  

UWAGA! Niepojawienie się na wybranym spotkaniu Komisji Oceniającej będzie 

skutkowało dyskwalifikacją oferty i automatycznym przyznaniem liczby 0 punktów w 

rankingu. 

 Miejsca i terminy spotkań ogłoszone zostaną na stronie www.opus.org.pl oraz  

na stronie UG ZŁOCZEW. Prezentacje będą oceniane przez Komisję Oceniającą, w 

skład której wejdą: przedstawiciele Operatora i Urzędu Gminy ZŁOCZEW. 

3. Formularze wniosków wstępnych,  które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą 

rozpatrywane.  

4. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Oceny wyłonioną przez Operatora (zasady 

działania Komisji są szczegółowo opisane w Regulaminie Pracy Komisji Oceniającej 

Wnioski). Każdy wniosek wstępny będzie oceniany przez 2 ekspertów, a o wyniku 

decyduje średnia punktów przyznanych przez ekspertów. 

5. Na ocenę końcową projektu składa się średnia punktów z ETAPU I i ETAPU II oceny.  

6. Ocena ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

IV. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO MIKROGRANTU 

1. Kwota mikrograntów może wynieść:  

 od 1 000 zł do 4 000 zł (na inicjatywy grup nieformalnych/samopomocowych i 

http://www.opus.org.pl/
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organizacji pozarządowych)  

 od 1 000 zł do 5 000 zł  (na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji) 

 

V. KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE – Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 

VI. OGŁOSZENIE KONKURSU, ZŁOŻENIE OFERTY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Urzędu Gminy ZŁOCZEW  

oraz na stornie internetowej Operatora www.opus.org.pl. Ponadto Operator może 

równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze ofert w Internecie, lokalnej prasie  

lub innych wybranych mediach lokalnych. 

2. Ocena i wybór wniosków do realizacji przebiegać będzie w dwóch etapach: 

a. ETAP I: nabór wniosków wstępnych, ich ocena formalna i merytoryczna, 

kwalifikacja do kolejnego ETAPU II; 

b. ETAP II: rozmowy Komisji Oceny z przedstawicielami zakwalifikowanych 

wnioskodawców i realizatorów, stworzenie listy rankingowej projektów 

rekomendowanych do wsparcia mikrograntem.  

3. Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert znajdującym się  

na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy Gmina ZŁOCZEW 

4. Termin składania wniosków  od 22.05.2019 r. do 14.06. 2019 r. 

5. WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy składać Operatorowi żadnych 

załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie Wnioskodawcy, którzy otrzymają 

dofinansowanie. 

6. Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek (jako Wnioskodawca lub Realizator). 

Wyjątek stanowią organizacje, które użyczają osobowości prawnej grupie nieformalnej 

realizującej lokalne przedsięwzięcia. Wówczas można użyczyć osobowości prawnej więcej 

niż jednej grupie. 

7. Organizacje pozarządowe, inne uprawnione podmioty oraz grupy nieformalne realizujące 

lokalne przedsięwzięcia mogą skorzystać z wsparcia Operatora na etapie 

przygotowywania wniosku oraz realizacji i rozliczania projektów. Wsparcie świadczone 

będzie bezpłatnie (do wyczerpania limitów wsparcia założonych przez Operatora). 

Podmioty i osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższych form wsparcia proszone 

są o kontakt z Operatorem: opus@opus.org.pl. 

8. Ogłoszenie wyników ETAPU 1 następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej  

na stronie www UG ZŁOCZEW oraz Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 

dnia 28.06.2019 r. Po ogłoszeniu wyników ETAPU 1 Operator kontaktuje się  

http://www.opus.org.pl/
mailto:opus@opus.org.pl
http://www.grantnalepszystart.pl/
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z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli uczestnictwa w rozmowach z Komisją 

Oceny oraz ustala termin rozmowy.  

9. Ogłoszenie końcowych wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej  

na stronie www UG ZŁOCZEW oraz Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 

08.07.2019 r. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się  

z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji. W przypadku rezygnacji jednego  

z nich, mikrogranty otrzymuje kolejny wskazany przez Operatora. 

10. Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 10.07.2019 r.  

do 30.11.2019 r. 

11. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie 

następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Operatora i Wnioskodawcę – organizacje 

pozarządową i, jeśli dotyczy, Realizatora – grupę nieformalną lub samopomocową)  

w terminie określonym w umowie. 

12. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta)  

do obsługi środków pochodzących z mikrograntów. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, 

a także zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim 

przypadku Wnioskodawcom i Realizatorom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

przygotowania i złożenia wniosków.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Operatora: 

 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 

tel. 509 899 449 

e-mail: opus@opus.org.pl 

 

Biuro Projektu :  Narutowicza 8/10;  90-135 Łódź 

 

Kontakt:  

Krzysztof Smug -  ksmug@opus.org.pl, 534 543 559 doradztwo merytoryczne 

Magdalena Poulain – mpoulain@opus.org.pl tel. 603 866 547 

 

http://www.grantnalepszystart.pl/
mailto:opus@opus.org.pl
mailto:ksmug@opus.org.pl
mailto:mpoulain@opus.org.pl

