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Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby stał się wspólną przestrzenią
mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla
dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz
samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Uruchomione zostały
dwie ścieżki działań – inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych.
Mikrodotacje wynoszą od 1 500 zł do 5 000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania
to 543 000 zł.
FIO-Mazowsze Lokalnie od trzech lat wspiera młode organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne i samopomocowe, dla których w tym roku powstała osobna ścieżka
konkursowa. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz
Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne,
szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych
miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji.
Skierowany jest do każdego, kto ma pomysł na działanie lokalne, kto widzi potrzebę
zmian w swoim lokalnym środowisku, kto umie zarażać zaangażowaniem innych.
Jak to zrobić?
Wejść na stronę mazowszelokalnie.pl, tam znajdują się wszystkie potrzebne
dokumenty i opracowania konkursowe: poradniki, regulamin, fiszki (wnioski),
karta oceny fiszki, która wskazuje priorytety grantodawcy oraz karta oceny
prezentacji.
Prezentacji? Tak. Ponieważ ocena wniosków na inicjatywy oddolne i wsparcie grup
samopomocowych jest dwuetapowa. Po złożeniu wniosku poprzez generator wniosków
na stronie www.mazowszelokalnie.pl, jest on oceniany niezależnie przez grupę
ekspertów, po czym projekty, które zdobyły największą pulę punktów są prezentowane
przed komisją w sześciu wybranych miastach województwa mazowieckiego: Płocku,
Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Warszawie oraz Grodzisku Mazowieckim.
Dodatkową pomocą służą Ambasadorzy programu FIO-Mazowsze Lokalnie (ponad 30
podmiotów), do których można się zwrócić w sprawie przedyskutowania pomysłu czy
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złożenie wniosku. Pełną listę Ambasadorów wraz z ich obszarem działania znajdą
Państwo na stronie.
Jakie projekty otrzymują dofinansowanie?
W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”, projekty mieszczące się w sferze pożytku
publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego
w lokalnych społecznościach.
Komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę na cztery główne obszary jak:
zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma
projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.
W ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych” wspierane będą takie projekty,
które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą
finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki
temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.
Grupa samopomocowa rozumiana jest jako grupa ukierunkowana na pokonywanie
problemu: chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą
bezpośrednio jej członków albo ich bliskich
Jako inspiracja mogą posłużyć projekty ubiegłoroczne,
www.mazowszeloklanie.pl oraz na fb FIO-Mazowsze Lokalnie.
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W 2015 - 3 tys. osób przy wsparciu 1800 wolontariuszy zrobiło 184 projekty w 36
powiatach dla ponad 36 tys. odbiorców. Dołącz do tej grupy!
Więcej informacji na stronie www.mazowszelokalnie.pl
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