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Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Organizacje pozarządowe (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) 

stanowią istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pełnią w nim 

najróżniejsze funkcje - społeczne, polityczne, a także ekonomiczne.  

 

NGOy na swoją działalność uzyskują pieniądze z różnych miejsc. Należą do nich darowizny od 

ogółu społeczeństwa, rządów, organizacji międzynarodowych i filantropów. Niestety 

organizacją pozarządowym trudno jest przetrwać jedynie dzięki małym datkom od ogółu 

społeczeństwa. Dlatego rządy, świadome roli NGO, starają się wspierać finansowo 

organizacje trzeciego sektora. W ostatnim czasie, wsparciem tym na terenie  

woj. świętokrzyskiego był Świętokrzyski Fundusz Lokalny.  

 

Świętokrzyski Fundusz Lokalny to konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych dla młodych 

organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych. 

Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych  

w życie publiczne, a w szczególności 

• Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. 

• Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych  

i inicjatywy lokalne. 

• Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 

• Wzmocnienie potencjału III sektora. 

Głównym założeniem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu 

realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych przez grupy nieformalne, samopomocowe i młode 

organizacje pozarządowe, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, 

szkoleniowego, doradczego i finansowego. 
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Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 

2021 – 2030 

 

 

 

 

 

Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych  

w życie publiczne, a w szczególności:  

• Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.  

• Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych  

i inicjatywy lokalne.  

• Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.  

• Wzmocnienie potencjału III sektora. Głównym założeniem Projektu jest podniesienie 

poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych przez grupy 

nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe, poprzez udzielenie tym 

podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego  

i finansowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.:  

• promocję zaangażowania społecznego oraz aktywnych postaw na rzecz projektów 

włączających mieszkańców i Realizatorów w rozwiązywanie nurtujących  

je problemów,  
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• przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń związanych z realizacją inicjatyw 

lokalnych oraz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,  

• poprawę umiejętności związanych z zarządzaniem, oceną i ewaluacją realizowanych 

projektów/pomysłów/inicjatyw,  

• wsparcie finansowe dla najlepszych projektów/pomysłów/inicjatyw, wpisujących się 

w główny nurt zadania tj. realizację inicjatyw oddolnych z zakresu zadań pożytku 

publicznego. W ramach Projektu przewiduje się dofinansowanie poprzez przekazanie Dotacji, 

na pomysły/inicjatywy, które realizowane będą w zgodności z zadaniami pożytku 

publicznego. Projekt prowadzony jest z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, 

grupach nieformalnych, grupach samopomocowych i innych grupach, które podejmują 

wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała  

i wzmacniała. 

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji: 

1) Dla Młodych Organizacji: Minimalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 2.000 zł. 

Maksymalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 7.000 zł. Dotacja może być wykorzystana tylko 

w celu realizacji Inicjatywy skierowanej do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Dotacja nie 

może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej.  

2) Dla Grup Nieformalnych : Minimalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 2.000 zł. 

Maksymalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 4.000 zł. Dotacja może być wykorzystana tylko 

w celu realizacji Inicjatywy skierowanej do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Dotacja nie 

może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej. II. UDZIAŁ ŚRODKÓW 

WŁASNYCH  

• Wkład własny w projekcie jest nieobowiązkowy. 
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Główne obowiązki wnioskodawcy  

1. przeprowadzenie działań i wydatkowanie środków z mikrodotacji zgodnie z opisem 

znajdującym się we wniosku o dofinansowanie i z należytą starannością (w terminie 

21.07.2021 - 31.10.2021),  

2. przygotowanie i złożenie sprawozdania z realizacji projektu, najpóźniej do 14 listopada 

2021 roku:  

• wnioskodawca (organizacja wspierająca) odpowiada za całość sprawozdania  

• w przypadku grup nieformalnych bez patrona za sprawozdanie finansowe odpowiada 

operator, sprawozdanie merytoryczne przygotowuje grupa nieformalna. 

Patron - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która 

może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna 

grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który 

otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę 

nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.  

• Grupa Nieformalna - to nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub 

chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości 

prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia 

mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie 

(bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw.patronem). Członkowie 

grupy nieformalnej muszą być mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Członkowie 

grupy nieformalnej nie mogą zasiadać  

w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej istniejących organizacji pozarządowych.  

• Młoda Organizacja Pozarządowa - to organizacja pozarządowa lub podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru 

nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, posiadająca siedzibę 

na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za 

poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. 
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Przykładem projektu zrealizowanego w ramach Świętokrzyskiego Fundusz Lokalnego był 

projekt „Cyfrowa wspólnota” realizowany przez Fundację Solidarności Społecznej Amigos 

przy merytorycznym wsparciu Świętokrzyskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego.  

Jednym z zadań zrealizowanego 

projektu było przekazanie 

mieszkańcom województwa 

świętokrzyskiego wiedzy  

i praktycznych umiejętności  

z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Seniorzy z ożarowskiego domu 

seniora mieli okazję do 

wysłuchania dwóch ciekawych 

prelekcji na temat wirtualnego 

świata i bezpieczeństwa  

w Internecie. Spotkanie było okazją do zadawania pytań prelegentom. Jak się okazało duża 

część pytań seniorów związana była z próbami internetowych, ale również smsowych 

wyłudzeń. Projekt zakończył się trzecim – praktycznym – spotkaniem z seniorami poprzez 

platformę online.  

Świętokrzyski Fundusz Lokalny to projekt zwiększający zaangażowanie obywateli i organizacji 

pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych.  

W minionym roku projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co pozwala  

z optymizmem patrzeć w przyszłość.  

 

 


