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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt OdDOLNY ŚLĄSK realizowany w partnerstwie przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
2. Biuro projektu mieści się w siedzibie Operatora, tj. w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Legnicy przy ulicy Kościuszki 25/1 oraz w siedzibie Fundacji „Wrzosowa
Kaina” w Chocianowie przy ulicy Wesołej 12b.
3. Okres realizacji projektu OdDOLNY ŚLĄSK to 01.06.2014r. – 30.11.2016r.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

II. SŁOWNICZEK
SAMOPOMOCOWE GRUPY NIEFORMALNE to grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich
osób, których aktywne działanie skierowane jest na:
 pokonywanie chorób,
 problemów natury psychicznej albo
 problemów natury socjalnej lub
 które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.
Celem ich pracy jest zmiana osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do
zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej).
Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie a nie na osoby
z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy samopomocowe od innych form zaangażowania
obywatelskiego (obywatelskich grup nieformalnych realizujących inicjatywy oddolne). Grup
samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy. Czasem
zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są eksperci w danej dziedzinie.

MIKRODOTACJA – wsparcie udzielone grupom samopomocowym służące stymulowaniu
aktywności obywatelskiej. Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5000 zł. Mikrodotacje muszą
zostać wykorzystane w wyznaczonym przez Operatora terminie.

OPERATOR – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacja „Wrzosowa Kraina”.
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU – 14 powiatów z terenu województwa dolnośląskiego tj. powiat
bolesławiecki; powiat głogowski; powiat górowski; powiat jaworski; powiat kamiennogórski; powiat
legnicki; powiat m. Legnica; powiat lubiński; powiat lwówecki; powiat polkowicki; powiat średzki;
powiat świdnicki; powiat zgorzelecki; powiat złotoryjski.

REALIZATOR PROJEKT – grupa samopomocowa faktycznie realizująca dofinansowane działanie.
WNIOSKODAWCA

-

organizacja

pozarządowa,

która

występuje

w

imieniu

grupy

samopomocowej, pomagając jej aplikować o mikrodotację oraz rozliczyć dofinansowane
działanie.
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III. ZAŁOŻENIA I CEL PROJEKTU
1. Projekt OdDOLNY ŚLĄSK stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego
z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Legnickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich wspólnie z Fundacją "Wrzosowa Kraina" wybrane zostało na Operatora
mikrodotacji dla 14 powiatów województwa dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki, głogowski,
górowski, jaworski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki, świdnicki,
zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Legnica) w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
2. Realizacja Programu FIO – OdDOLNY ŚLĄSK ma umożliwić obywatelom angażowanie się
w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring
polityk publicznych.
3. Celem Programu OdDOLNY ŚLĄSK jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności:
a) zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,
b) animowanie działań samopomocowych,
c) wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu 14 powiatów województwa
dolnośląskiego.
Celem Programu FIO OdDOLNY ŚLĄSK jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań
o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego,
wynikających

ze zdiagnozowanych

potrzeb

lub

problemów.

Realizacji

Programu

służy

organizowanie konkursów na mikrodotacje, w ramach których wspierane są projekty inicjujące
współpracę mieszkańców Dolnego Śląska, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej
społeczności lub młodych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać i potrzebują
wsparcia na starcie.
4. W ramach konkursu

FIO-ODDOLNY ŚLĄSK 2016 „WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH”

dofinansowane mogą zostać projekty wspierające innowacyjne działania i mechanizmy
samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu
(pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans.
Wszystkie projekty realizowane dzięki dotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu
głównego i celów szczegółowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2016
tj.:
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli I organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:


Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.



Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych
i inicjatywy lokalne.



Wzrost partycypacji obywateli w sprawy publiczne.



Wzmocnienie potencjału III sektora.
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IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA O MIKRODOTACJE
1. GRUPY SAMOPOMOCOWE, czyli dobrowolny zespół, składający się z nie mniej niż trzech
pełnoletnich osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz
zmianę warunków życia jego członków, których aktywne działanie skierowane jest na:
 pokonywanie chorób,
 problemów natury psychicznej albo
 problemów natury socjalnej lub
 które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.
Celem ich pracy jest zmiana osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do
zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej).
Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie a nie na osoby
z zewnątrz.

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział te grupy samopomocowe, które mają siedzibę na obszarze
realizacji projektu (obszar 14 powiatów objętych projektem) i planują prowadzić działania na
obszarze realizacji projektu (obszar 14 powiatów objętych projektem).
2. Grupa

samopomocowa

nieposiadająca

osobowości

prawnej

[Realizator]

może ubiegać się o mikrodotację z organizacją pozarządową [Wnioskodawcą] tj. z fundacją
lub stowarzyszeniem, bądź podmiotem zarejestrowanym na terenie województwa dolnośląskiego,
wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacje te nie muszą spełniać kryteriów w pkt. IV.1, a więc nie muszą być młodą organizacją
pozarządową.
Zachęcamy grupy samopomocowe [Realizatorów] do nawiązania współpracy z organizacjami
pozarządowymi [Wnioskodawcami] celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy
w najbliższym otoczeniu nie ma żadnego podmiotu, który mógłby użyczyć osobowości prawnej,
grupa może zwrócić się do Operatora. Jednakże przed złożeniem wniosku za pośrednictwem
Operatora grupy nieformalne i samopomocowe mają obowiązek skonsultować taki wniosek
z Operatorem (poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail Operatora) oraz przesłać pismo z prośba
o udzielenie przez Operatora osobowości prawnej na potrzeby realizacji proponowanego wniosku.
Wnioski złożone przez grupy nieformalne/samopomocowe pozbawione Wnioskodawcy i złożone
bez wcześniejszej konsultacji z Operatorem celem objęcia wniosku osobowością prawną
Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, zostaną odrzucone na etapie oceny
formalnej.
Jedna grupa samopomocowa może za pośrednictwem Operatora lub innego Wnioskodawcy
złożyć tylko jeden wniosek.
Grupy samopomocowej nie mogą tworzyć członkowie statutowych organów Wnioskodawcy,
pracownicy Wnioskodawcy oraz osoby bezpośrednio związane z członkami organów statutowych
Wnioskodawcy wspólnie składającego wniosek z grupą samopomocową (w sposób opisany
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w pkt. V.2), Poprzez osoby bezpośrednio związane z członkami organów statutowych
Wnioskodawcy rozumie się: osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Na potrzeby realizacji zadania w projektach rozróżnia się dwa pojęcia:
a) REALIZATOREM projektu jest grupa samopomocowa faktycznie realizująca dofinansowane
działanie.
b) WNIOSKODAWCĄ

jest

organizacja

pozarządowa,

która

występuje

w

imieniu

grupy

samopomocowej, pomagając jej aplikować o mikrodotację i rozliczyć dofinansowane działanie.
4. Projekty mogą być więc realizowane w dwóch wariantach:
a) umowa

podpisywana

jest

między

organizacją

pozarządową

(WNIOSKODAWCĄ),

przedstawicielami grupy grupy samopomocowej (REALIZATOREM) i Operatorem konkursu
(Wnioskodawca nie jest tożsamy z Realizatorem).
b) umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy samopomocowej (REALIZATOREM),
oraz Operatorem konkursu – umowa dwustronna.
5. Osoby wchodzące w skład grupy samopomocowej w ramach danego naboru mogą złożyć
tylko 1 wniosek o mikrodotację i występować tylko w 1 grupie samopomocowej.
6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej
przez organizacje pozarządowe (WNIOSKODAWCÓW).

VI. TERMIN REALIZACJI I WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ MIKRODOTACJI
Projekty w ramach konkursu FIO-ODDOLNY ŚLĄSK 2016 „WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH”
mogą być realizowane w terminie od 15 maja 2016 r. do 30 lipca 2016 r.
1. Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść nie więcej niż 5.000 zł. Wnioskodawca musi
wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% wnioskowanej mikrodotacji w postaci wkładu
finansowego

lub

niefinansowego

(nieodpłatne

usługi,

zasoby

rzeczowe

lub

osobowe,

zaangażowane w realizację projektu).
2. Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia wkładu własnego:
a)

dla grup samopomocowych działających przy innym podmiocie (wymienionych w punkcie

V.2 Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej. Przy
czym wkład finansowy może wnieść jedynie organizacja występująca w imieniu grupy
samopomocowej (Wnioskodawca), a grupa samopomocowa (Realizator) może wnieść jedynie
wkład niefinansowy. Sposób podziału wartości wkładu własnego pomiędzy Wnioskodawcą
i Realizatorem jest dowolny.
3. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do
mieszkańców 14 powiatów wymienionych w punkcie III.1. regulaminu lub rozwoju organizacji
zarejestrowanych na terenie tychże powiatów.
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4. Dotacja musi być wykorzystana w okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia
wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i zakończenia projektu – dotyczy to także należności
publiczno-prawnych, w tym podatków i składek ZUS.
5. Łączna pula środków przeznaczonych na mikrodotacje w konkursie FIO-ODDOLNY ŚLĄSK 2016
„WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH”. wynosi maksymalnie 50 000,00 zł.

VII. KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE
1. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowalne, jeśli są:
a) niezbędne dla realizacji projektu,
b) racjonalne i efektywne,
c) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
d) udokumentowane,
e) zostały przewidziane w budżecie projektu,
f) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Niedozwolone

jest

jakiekolwiek

podwójne

finansowanie

wydatku,

czyli

zrefundowanie

całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy, a w szczególności, ze środków
publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych oraz ze środków zagranicznych.
2. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki
nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:
a) 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.);
b) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
c) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74,
poz. 397 z późn. zm.);
d) amortyzacja;
e) leasing;
f) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub realizacji projektów;
g) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie realizacji projektów;
h) koszty kar i grzywien;
i) koszty procesów sądowych;
j) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się
realizacją zadania;
k) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
l) zakup napojów alkoholowych;
m) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
na ubezpieczenie
Gwarantowanych

społeczne
Świadczeń

i

zdrowotne,

składek

Pracowniczych,

a

na

Fundusz

także

opłat

Pracy
za

oraz

Fundusz

zaświadczenie

o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);
n) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
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3. Niekwalifikowalne są także:
a) koszty

rozliczane

na

podstawie

faktur/rachunków

wystawianych

przez

organizację

reprezentującą grupę nieformalną realizującą projekt (Wnioskodawca). Organizacja taka
nie może występować jako wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych
w projekcie i skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z pracownikami takiej
organizacji oraz władzami statutowymi nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.
b) wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
c) wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
d) wydatki związane z realizacją celów politycznych,
e) wydatki

związane

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej

przez

Wnioskodawcę

i/lub Realizatora.

Przy ocenie budżetu brany będzie pod uwagę minimalny wkład własny wnoszony w formie
świadczeń pracy wolonariackiej lub własny wkłady finansowy w wysokości 10 %..

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:
a) I Etap: ocena fiszek projektowych
b) II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu (rozmowa)

I Etap: Ocena fiszek projektowych w ramach ścieżki „Wsparcie grup samopomocowych”
Fiszka zostanie oceniona przez ekspertów zgodnie z kartą oceny, według następujących kryteriów
(na każde z kryteriów głównych składają się trzy kryteria szczegółowe punktowane od 0 do 3pkt):
A. ADEKWATNOŚĆ DZIAŁAŃ (0-9 pkt)


Projekt w istotny sposób przyczyni się do zmiany trudnej sytuacji uczestników grupy(0-3 pkt).



Projekt jest przemyślany, wykonalny(0-3 pkt).



Zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy/ wykracza poza działania dotychczas
realizowane przez grupę)(0-3 pkt).

B. TRWAŁOŚĆ EFEKTU I FINANSOWANIE(0-6 pkt)


Wydatki w projekcie są niezbędne dla przeprowadzenia zaplanowanych działań
i osiągnięcia celów.(0-3 pkt).



Działania mają szansę być kontynuowane / wpływać na rozwój wewnętrzny i zewnętrzny
grupy. (0-3 pkt).

Wynik oceny jest średnią ocen dwóch ekspertów. W I etapie oceny można otrzymać maksymalnie
15 punktów.
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Po zakończeniu oceny fiszek zostanie sporządzona lista rankingowa. Fiszki o najwyższej punktacji
zgodnie z progiem ustalonym przez Operatora (ok. 15-20 projektów w zależności od wartości
wnioskowanych dotacji w projektach) zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu).

II Etap: Komisyjna ocena prezentacji projektu (rozmowa)
Realizatorzy projektów wyłonionych w I etapie konkursu zostaną zaproszeni do przygotowania 10-15
minutowej prezentacji konkursowej (w formie rozmowy). Operator udostępni Wnioskodawcom
i Realizatorom sprzęt (komputer, rzutnik multimedialny, ekran) na ewentualne potrzeby prezentacji.
Prezentacji

powinna

dokonać

osoba/osoby

bezpośrednio

zaangażowana/e

w

projekt

– pomysłodawca lub główny realizator projektu rozumiany w niniejszym Regulaminie jako Realizator
projektu. Dopuszcza się możliwość łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej
oraz organizacji pozarządowej (Wnioskodawca i Realizator), natomiast Komisja nie będzie oceniać
prezentacji

przygotowanych

wyłącznie

przez

przedstawicieli

organizacji

pozarządowej

(Wnioskodawcy), jeżeli Realizatorem projektu jest grupa samopomocowa.
Operator wyznaczy 2 terminy spotkań Komisji Oceniającej w terminie od 18.04.2016 do 22.04.2016
– w dni robocze, w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00. Realizator projektu będzie mógł wybrać
najdogodniejszy termin spośród zaproponowanych (do wyczerpania limitu miejsc). Nie pojawienie
się na żadnym spotkaniu Komisji Oceniającej oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się
o dotacje/ równoznaczna z wycofaniem wniosku (fiszki).
Miejsca i terminy spotkań ogłoszone zostaną na stronie www.lsio.org.pl 15 kwietnia 2016 roku.
Prezentacja projektu zostanie oceniona przez Komisję Oceniającą.
Prezentacja projektu w ramach „Wsparcia grup samopomocowych” powinna zawierać odpowiedź
na poniższe pytania:
a) Kim jesteście? zaprezentujcie grupę przedstawiając jej członków, opisując problem, który Was
dotyka i działania które ewentualnie do tej pory przeprowadzaliście na rzecz jego eliminacji/
złagodzenia skutków.
b) Opowiedzcie o planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w czasie, podział
zadań w grupie oraz opisując jak one wpłyną na zmianę sytuacji członków grupy i realizację
założonych celów. Czy forma planowanych działań jest nowa w stosunku do wcześniej
prowadzonych?
c) Przedstawcie cele długofalowe Waszych działań. Zaprezentujcie czy jesteście świadomi
wyzwań, które przed Wami stoją jak zamierzacie je uwzględnić w planowanych działaniach.
d) Co stanowić będzie Wasz wkład własny?
Projekt OdDOLNY ŚLĄSK jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

8

X

Ocena komisji w ramach ścieżki „Wsparcie grup samopomocowych”
Prezentacja oceniana jest przez każdego z członków/ członkiń Komisji Oceniającej niezależnie.
Każdy członek Komisji ocenia prezentację w skali od 0 do 24 punktów w następujących kryteriach
a)

Potencjał grupy (0-6 pkt)

b)



Potencjał grupy



Sposób zaprezentowania się grupy

Adekwatność działań (0-9 pkt)


zaproponowana

forma

działań

jest

nowa

dla

grupy

w

kontekście

wcześniej

podejmowanych działań


zaplanowanie działania przyczynią się w sposób istotny do zmiany sytuacji jej członków
i realizacji założonych celów



grupa potrafi określić cele długofalowe swojego działania i jest świadoma wyzwań, które
przed nią stoją i planuje działania z ich uwzględnieniem

f) Trwałość efektu i spójność działań(0-9 pkt)


projekt jest przemyślany, wykonalny



działania mają szansę być kontynuowane



przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo

W wyniku oceny Komisji Oceniającej, projekt może uzyskać maksymalnie 24punkty.
Na ocenę końcową projektu składa się suma punktów z dwóch etapów oceny, zgodnie
z informacją zawartą w Regulaminie”.

IX. OGŁOSZENIE KONKURSU. ZLÓŻENIE OFERTY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Przed przystąpieniem do wypełniania fiszki należy zapoznać się z zasadami zawartymi
w Regulaminie. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w ramach P FIO w latach 2014 – 2016
oznacza akceptację zasad w nim zawartych.
2. Przed złożeniem fiszki o przyznanie mikrodotacji wskazane jest również zapoznanie się
z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Zasadami
przyznawani i rozliczania dotacji w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 2016, który dostępny jest na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
3. Mikrodotacje do 5 tysięcy złotych zostaną przyznane zgodnie z art. 16. ust. 7 ustawy
z dnia 24 kwietnia

2003

roku

o

działalności

pożytku

publicznego

i

wolontariacie.

Środki

na mikrodotacje pochodzą z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
4. Ogłoszenie

o

naborze

ofert

jest

publikowane

na

stronie

internetowej

Operatora

–

www.lsio.org.pl. Ponadto Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze
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aplikacji w lokalnej prasie lub innych wybranych mediach lokalnych i regionalnych obejmujących
zasięg województwa dolnośląskiego.
5. Fiszki należy złożyć w siedzibie operatora – ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica do dnia
13 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00, bądź drogą pocztową w wyżej wymienionym terminie
(decyduje data złożenia fiszki w biurze Operatora). Po złożeniu oferty w dwóch egzemplarzach
wraz z nagraniem na płycie CD/DVD, oferta otrzyma numer identyfikacyjny. Fiszki złożone po
terminie określonym w ogłoszeniu Operator pozostawia bez rozpoznania.
6. Wnioskodawca w ramach jednego naboru ofert może złożyć tylko jedną fiszkę.
7. W ramach jednego naboru ofert jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednej grupy
samopomocowej.
8. Operator

może

wezwać

wnioskodawców

do

uzupełnienia

dokumentów

w

terminie

5 dni roboczych od daty złożenia oferty.
9. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania akceptuje Zarząd Operatora, na podstawie
ocen przyznawanych przez członków Zespół Oceny Projektów.
10.Dofinansowanie może zostać przyznane w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej
przez organizację/grupę nieformalną lub samopomocową.
11. Ogłoszenie

wyników

następuje

poprzez

opublikowanie

listy

rankingowej

na

stronie

www.lsio.org.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami
i Realizatorami w celu ustalenia daty i godziny prezentacji.
12. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie
następuje po podpisaniu jej przez Operatora i Wnioskodawcę i Grupę Samopomocową, w terminie
określonym w umowie. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z mikrodotacji.
13. W przypadku grup samopomocowych nieposiadających osobowości prawnej, które nie
znalazły opiekuna z osobowością prawną, rozliczeniem mikrodotacji zajmuje się Operator.
14. Wymagane załączniki do wniosku to:
a) Statut lub inny akt wewnętrzny (uchwała właściwego organu) określający zakres działalności
pożytku publicznego prowadzony przez wnioskodawcę – organizację pozarządową).
c) Porozumienie o współpracy pomiędzy Wnioskodawcą (organizacją pozarządową) a grupą
samopomocową.

X. HARMONOGRAM DOTYCZĄCY FIO-ODDOLNY ŚLĄSK 2016 „WSPARCIE GRUP
SAMOPOMOCOWYCH”
Nabór fiszek

Od 22.03.2016 do 13.04.2016

Ocena fiszek

Od 15.04.2016

Prezentacje

Od 18.04.2016 do 22.04.2016

Ogłoszenie wyników

Do 29.04.2016

Podpisanie umów na mikrodotacje

Od 04.05.2016

Realizacja zadań związanych z projektem

Od 15.05.2016 do 30.07.2016
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XI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
1. Operator zastrzega sobie, że wypłata przyznanej mikrodotacji nastąpi w momencie otrzymania
przeznaczonych na ten cel środków od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznych oraz
spełnieniu wszystkich warunków umowy zawartej z Realizatorem/Wnioskodawcą.
2. Realizator/Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanej mikrodotacji zgodnie
z zapisami niniejszego regulaminu oraz zapisami zawartymi w podpisanej umowie.
3. Realizator/Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielania Operatorowi niezbędnych informacji
dla celów monitoringu, ewaluacji i kontroli projektu.
4. Realizator/Wnioskodawca powinien informować o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
5. Realizator/Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich
okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłową realizację przedsięwzięcia i realizację
działań określonych w fiszce o dofinansowanie projektu.
6. Realizator/Wnioskodawca

jest

zobowiązany

do

dostarczenia

wszystkich

wymaganych

dokumentów i oświadczeń związanych z realizacją projektu na każdą prośbę Operatora.
7. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do kompetencji Operatora
tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacji „Wrzosowa Kraina”.
8. 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. Sytuacja taka dotyczyć może w szczególności np. wystąpienia siły wyższej,
klęsk żywiołowych, itp. a także wypowiedzenia umowy Operatorom przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Dodatkowe informacje na temat projektu OdDOLNY ŚLĄSK w województwie dolnośląskim można
uzyskać:
W SIEDZIBIE
LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 25/1
FUNDACJI "WRZOSOWA KRAINA"
59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 1
LUB TELEFONICZNIE:
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
telefon kontaktowy: (76) 862 58 25; e-mail: fio@lsio.org.pl
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
Legnickiego

Stowarzyszenia

Inicjatyw

Obywatelskich

www.lsio.org.pl

w

zakładce

Projekty

obecne/OdDOLNY ŚLĄSK.

Projekt OdDOLNY ŚLĄSK jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

11

