
 

Regulamin konkursu minigrantowego  

na działania związane z Tygodniem Obywatelskim 

 i Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich “dalej jako “TOiPIO”” 

w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 

 

 I. Informacje i zasady ogólne 

1. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w ramach realizacji projektu 

„Organizacja i Promocja Tygodnia Obywatelskiego oraz Pikniku Inicjatyw Obywatelskich jako 

Wydarzeń Towarzyszącym VII Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw Obywatelskich” 

finansowanego ze środków m.st. Warszawy ogłasza konkurs minigrantowy na działania w 

ramach Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich. Zasady naboru projektów 

do dofinansowania oraz zasady realizacji, rozliczenia i sprawozdawczości określa niniejszy 

regulamin. 

2. Stowarzyszenie BORIS udzieli minimum 30 minigrantów na ogólna kwotę 50 000,00 zł (w tym 

minimum 15 projektów związanych z Tygodniem Obywatelskim i minimum 15 projektów 

związanych z Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich).  

3. W ramach dotacji zostaną przyznane granty na realizację projektów mogących obejmować: 

aktywizację społeczności lokalnej, innowacyjność, interaktywność, działania angażujące  

i inspirujące, wykorzystujące nowoczesne technologie i/lub ekologiczne rozwiązania  

i partycypację obywatelską podczas Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw 

Obywatelskich. Przykłady aktywności: pokazy, warsztaty, happeningi, działania sportowe, 

wystawy, gry obywatelskie, zabawy dla dzieci. 

Tydzień Obywatelski odbywać się będzie 8-13 września 2014 roku w Warszawie i ma na celu 

zaprezentowanie w interaktywnej, przyjaznej formie działalności warszawskich organizacji 

pozarządowych i zachęcenie mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w 

wydarzeniach, poprzez włączanie się w inicjatywy obywatelskie, a także inspirując do 

samodzielnego ich podejmowania. Służą temu: wystawy, kawiarenki obywatelskie, spacery, 

gry miejskie, happeningi, działania performatywne, warsztaty i spotkania. W dalszej 

perspektywie przełoży się to na samodzielne podejmowanie działań odpowiadających na 

problemy lokalne. Działania mogą nawiązywać do rocznicy 25-lecia wolnej Polski, ale także 

aktywności organizacji i bieżących kwestii społecznych. Chcemy, aby dzięki naszym 



 

wydarzeniom nastąpiła wymiana doświadczeń i dialogu międzypokoleniowego  

i międzykulturowego. 

Podczas Pikniku Inicjatyw Obywatelskich 14 września zaprezentuje się minimum 15 

warszawskich organizacji pozarządowych. Stołeczne NGO wystawiające się na Pikniku będą 

podzielone na strefy tematyczne (np. kultura, sport, zdrowie, ekologia, pomoc etc.)  

w zależności od profilu organizacji, tak aby każdy mieszkaniec Warszawy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Piknik będzie nawiązywał do 25-lecia przemian ustrojowych w Polsce oraz bieżących 

kwestii społecznych. Tematyka przedsięwzięć podczas TOiPIO zwróci uwagę uczestników na 

kształtowanie się zaangażowania społecznego i sektora obywatelskiego i tematu tradycji 

społecznikowskiej. Chcemy, aby dzięki naszym wydarzeniom nastąpiła wymiana doświadczeń 

i dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego. 

4. Minimalna wysokość jednego grantu 500,00 zł, maksymalna 3000,00 zł. 

5. Projektodawcami w Konkursie mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2  

ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, grupy nieformalne i lokalni liderzy działający na rzecz 

mieszkańców Warszawy. 

6. Podczas jednego naboru wniosków zostaną wyłonione projekty, które będą realizowane  

w dwóch trybach: 

● w przypadku organizacji pozarządowych - na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

● w przypadku liderów lokalnych (osób fizycznych), grup nieformalnych, 

stowarzyszeń zwykłych – jako współrealizacja projektu z organizatorem 

naboru (Stowarzyszenie BORIS).  

7. Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie m.st. Warszawy. 

8. Projekty wyłonione w Konkursie muszą być realizowane w terminie od 01 września 2014r. do 

20 września 2014r., przy czym działania merytoryczne w przypadków projektów dot. Tygodnia 

Obywatelskiego w dn. 8-13.09.2014r., a w projektach dt Pikniku Inicjatyw Obywatelskich w dn. 

14.09.2014r., 

9. Jeden projektodawca może złożyć jeden projekt na działania związane z Tygodniem 

Obywatelskim i/lub jeden projekt związany z Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich. 



 

10. Zorganizowane zostaną 4 spotkania informacyjne dla organizacji, grup nieformalnych  

i lokalnych liderów dt przybliżenia zasad udziału w konkursie. Spotkania odbędą się w 

terminach: 08.07.2014r. w godz. 10:00 – 13:00; 10.07.2014r. w godz. 16:00 – 19:00 i 

17.07.2014r. w godz. 16:00 - 19.00. Wyżej wymienione spotkania odbędą się w siedzibie 

Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej przy ul. Warecka 4/6 w Warszawie,  

         natomiast spotkanie w dn. 15.07.2014 w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się w Stowarzyszeniu          

Centrum Aktywności Lokalnej CAL przy ul. Paca 40 w Warszawie. Obowiązuje zgłoszenie mailowe z   

podaniem imienia i nazwiska oraz preferowanego terminu na adres Marty Lasockiej: 

martac@boris.org.pl. 

 

II. Przygotowanie  i złożenie formularza zgłoszeniowego 

1. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować na formularzu on-line, znajdującym się na 

stronie www.ofip.eu/formularze. 

2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, wypełniający otrzymuje wiadomość zwrotną na 

podany przez siebie adres mailowy. Zwrotka zawiera wszystkie wprowadzone dane. 

Wypełniający jest zobowiązany do wydrukowania i własnoręcznego podpisania dokumentu 

przez osoby upoważnione do reprezentacji. Następnie należy go wysłać lub dostarczyć na 

adres: 

Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa 

3. Dotacja  nie może być przeznaczona na: 

a) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu samorządu m. st. Warszawy   

                lub jego funduszy celowych;   

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć; 

c) zakup gruntów, zakup i/lub remont budynków i lokali; 

d) działalność gospodarczą projektodawców; 

e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym; 

f) działalność polityczną lub religijną; 

g) podatek VAT jeśli może zostać odzyskany w oparciu o Ustawę od towarów i usług; 

h) odsetki od zadłużenia;  

i) koszty kredytów; 

j) koszt kar, grzywien i procesów sądowych; 

http://www.ofop.eu/
http://www.ofop.eu/
http://h


 

k) wydatki związane z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie; 

l) inwestycje w środki trwałe, których wartość przekracza 3500,00 zł. 

4. Od projektodawcy nie jest wymagany wkład własny. 

5. Każdy wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnych konsultacji z doradca zatrudnionym przez 

Stowarzyszenie BORIS na etapie przygotowania oferty w zakresie m.in. wypracowania 

koncepcji projektowej, stworzenie kosztorysu, wypełnienia formularza.  Konsultacje odbędą 

się w terminie od 7.07.2014r. do 18.07.2014r. w siedzibie Stołecznego Centrum Współpracy 

Obywatelskiej przy ul. Warecka 4/6 w Warszawie w godzinach 9:30 do 19:00. Obowiązuje 

zgłoszenie telefoniczne pod numerem 22 6203192 w.12. Joanna Krasnodębska lub Marta 

Lasocka oraz pod adresem mailowym: martac@boris.org.pl.  

6. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu na Tydzień Obywatelski i na Piknik 

Inicjatyw Obywatelskich składa dwa oddzielne wnioski. 

7. Papierowa wersję wniosku (podpisany wydruk formularza on-line) należy złożyć w terminie od 

07.07.2014r. do 24.07.2014r. do godz. 16:00.  

8. Do wniosku należy załączyć kopie aktualnego odpisu z innego rejestru lub ewidencji – dotyczy 

organizacji nie posiadających rejestru w KRS. 

9. Wersję papierową należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia BORIS w zamkniętej kopercie: 

Stowarzyszenie BORIS 

ul. Warecka 4/6 

00-040 Warszawa 

z dopiskiem „VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych”  

lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 24.07.2014 godz. 16:00, liczy się data 

wpływu korespondencji do siedziby Stowarzyszenia BORIS. 

  

III. Rozpatrywanie ofert 

1. Złożony wniosek o dofinasowanie oceniany jest pod względem formalnym  

i merytorycznym.  

2. Stowarzyszenie BORIS  dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 

a) wniosek został złożony przez uprawnionego projektodawcę, 

b) wniosek został złożony terminowo, 



 

c) wniosek został złożony na formularzu zgłoszeniowym o dofinansowanie w ramach 

Konkursu minigrantowego na działania związane z Tygodniem Obywatelskim i Piknikiem 

Inicjatyw Obywatelskich, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz jest 

wypełniony we wszystkich rubrykach i podpisany przez upoważnione osoby, 

d) wniosek został złożony w wersji elektronicznej i papierowej, 

e) termin realizacji oferowanego zadania mieści się w określonych konkursem ramach 

czasowych, 

f) projektodawca działa na rzecz mieszkańców Warszawy, 

g) wniosek nie zawiera błędów rachunkowych,  

h) wnioskowana kwota dotacji nie jest większa niż 3000,00zł i nie jest mniejsza niż 500,00 zł 

i) projektodawca dołączył do wniosku wszystkie wymagane załączniki. 

W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych Stowarzyszenie BORIS będzie wzywało 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków/poprawienia błędów w złożonej ofercie. Projekty będą 

odrzucone z przyczyn formalnych tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków/błędów 

w terminie trzech dni roboczych.    

3. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny 

merytorycznej Komisji Konkursowej.   

4. Komisja Konkursowa składająca się z 6 osób (2 osoby ze Stowarzyszenia BORIS, 2 osoby  

z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 2 osoby z Centrum Komunikacji 

Społecznej m.st. Warszawy) opiniuje złożone wnioski pod względem merytorycznym zgodnie 

z następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją (gdzie 0 pkt. – kryterium 

niespełnione lub spełnione w bardzo małym stopniu, zaś 5 pkt. – kryterium spełnione w bardzo 

dużym stopniu): 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

1. Czy dostatecznie została uzasadniona potrzeba realizacji projektu? 0 – 5 pkt. 

2. Czy projektodawca ma wyraźnie określony cel i wynika on z opisanej 
potrzeby realizacji projektu? 

0 – 5 pkt. 

3. Czy działania służą realizacji postawionego celu? 0 – 5 pkt. 

4. Czy działania są realne do wykonania? 0 – 5 pkt. 

5. Czy działania są interaktywne i angażują uczestników w działania? Czy 
działania angażują społeczność lokalną, mieszkańców, sąsiadów? Czy są 
realizowane w przestrzeni podwórkowej, osiedlowej? 

 

0 – 5 pkt. 



 

6. Czy działania wykorzystują nowe technologie i są innowacyjne? 0 – 5 pkt. 

7. Czy projekt angażuje wolontariuszy i/lub korzysta z pracy społecznej 
członków lub osób współpracujących? 

0 – 5 pkt. 

8. Czy projekt wyraźnie określa grupę osób do których jest skierowany? 0 – 5 pkt. 

9. Czy zaplanowane koszty są niezbędne do realizacji działań? 0 – 5 pkt. 

10. Czy rezultaty projektu są adekwatne do zakładanych działań? 0 – 5 pkt. 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW Max. 50 
 

5. Komisja ocenia oferty, pracując w oparciu o kartę oceny merytorycznej. Każdy projekt zostanie 

oceniony przez minimum 2 członków Komisji. Liczba punktów uzyskanych będzie średnią 

arytmetyczną. Na podstawie punktacji zostanie przygotowana lista rankingowa projektów, z 

której po spotkaniu Komisji Konkursowej zostanie utworzona lista projektów 

dofinansowanych. 

6. Lista projektów dofinansowanych zostanie opublikowana na stronie OFOP-u do dnia 

14.08.2014r.  

7. Na wniosek projektodawcy Stowarzyszenie BORIS udostępni kartę oceny projektu. 

8. Z każdą organizacją realizującą projekt zostanie podpisana umowa (wzór stanowi załącznik nr 

2  do niniejszego regulaminu), natomiast z każdą grupą nieformalną podpisane zostanie 

porozumienie o wspólnej realizacji projektu (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu). 

9. W przypadku dotacji przyznanej organizacji pozarządowej (w rozumieniu art. 3 ust. 2  ustawy 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie) środki pieniężne będą przekazywane na konto bankowe Projektodawcy po 

podpisaniu umowy. Umowa określa warunki merytoryczno-finansowe realizacji projektu, jego 

kontroli, trybu i terminu rozliczenia oraz sprawozdania z jego realizacji. 

10. W przypadku liderów lokalnych (osób fizycznych), grup nieformalnych, stowarzyszeń zwykłych 

środki finansowe pozostają w dyspozycji Stowarzyszenia BORIS i są refundowane po 

przedstawieniu faktur lub innych dowodów księgowych wystawionych na Stowarzyszenie 

BORIS; ewentualnie opłacane przez Stowarzyszenie BORIS bezpośrednio na konto dostawcy, w 

przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Podpisane porozumienie określa warunki 

merytoryczno-finansowe realizacji projektu, jego kontroli, trybu i terminu rozliczenia oraz 

sprawozdania z jego realizacji. 



 

 

IV. Realizacja projektu 

1. Realizacja projektu przebiegać musi zgodnie z zapisami umowy/porozumienia, których 

integralną część stanowi wniosek o dofinansowanie.  

2. Dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć w zakresie poszczególnych kategorii kosztów 

finansowanych przez Zleceniobiorcę powyżej kwoty 200,00 zł brutto wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz odpowiedniego zaktualizowania projektu. Pisemnej zgody 

Zleceniodawcy wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty 

dotacji. 

3. Wszelkie pozostałe zmiany dotyczące warunków realizacji projektu możliwe są wyłącznie 

poprzez zmianę zapisów umowy lub porozumienia w formie aneksu i dotyczą wyłącznie 

przyszłych działań i powiązanych z nimi wydatków.  

4. Wszystkie wydatki podlegające rozliczeniu muszą być poniesione i potwierdzone dowodami 

księgowymi. Realizacja projektu wymaga rachunkowego wyodrębnienia. 

5. Promocja projektu powinna uwzględniać poniższe: 

a) przekazywanie ustnej informacji kierowanej do odbiorców poszczególnych działań 

w trakcie realizacji zadania o fakcie dofinansowania przez m. st. Warszawy; 

b) umieszczanie logo m.st. Warszawy, logo Stowarzyszenia BORIS i logo OFOP na wszystkich 

materiałach i produktach promocyjnych związanych z realizacją zadania (publikacje, ulotki, 

banery, materiały merytoryczne, plakaty, itp.). 

c) Projektodawcy otrzymają wzór logotypu do zastosowania w ramach projektu. 

 

V.  Monitoring w trakcie realizacji projektu 

1. Stowarzyszenie BORIS ma prawo do monitoringu projektu w trakcie jego realizacji. Każdy 

projektodawca podczas 2 godzinnej wizyty monitorującej otrzyma wsparcie z zakresu 

wdrażania i rozliczania projektu.  

2. Monitoring realizowanych projektów będzie polegał na: 

a) kontakcie za pośrednictwem dostępnych komunikatorów IT oraz kontakcie osobistym, 

b) przeglądzie istniejących dokumentów projektowych i księgowych. 

 

 



 

VI. Rozliczanie i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań 

1. Projektodawca, po zakończeniu realizacji projektu określonego w umowie, sporządza 

sprawozdanie merytoryczno-finansowe i składa je w ustalonym w umowie terminie do 

Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa. 

2. Wzór sprawozdania z realizacji projektu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

3. Złożone sprawozdanie merytoryczno-finansowe sprawdzane jest przez Stowarzyszenie BORIS. 

4. W przypadku prawidłowej realizacji projektu i jego rozliczenia Projektodawca otrzymuje pismo 

zatwierdzające sprawozdanie z realizacji zadania, najpóźniej  

w terminie 14 dni kalendarzowych od terminu złożenia sprawozdania merytoryczno-

finansowego.  

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym sprawozdaniu z realizacji 

projektu, Projektodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie i złożenia 

odpowiednich wyjaśnień bądź złożenia brakujących dokumentów. 

 


