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REGULAMIN KONKURSU „MIKRODOTACJE NA START DLA LOKALNYCH 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa zasady realizacji projektu „Mikrodotacje na start dla lokalnych organizacji 

pozarządowych z województwa świętokrzyskiego”, w tym w szczególności przyznawania i 
rozliczania mikrodotacji, realizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, pl. ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz na 
podstawie umowy nr 335_II/12, zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 

2. Celem projektu jest rozwój potencjału i wzmocnienie pozycji 45 lokalnych organizacji 
pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. 

3. Mikrodotacje do 10 tysięcy złotych zostaną przyznane zgodnie z art. 16. ust. 7 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki na 
mikrodotacje pochodzą z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 
Komponent Regionalny. 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie mikrodotacji w 2012 r. 
wynosi 170 000,00 zł, natomiast w 2013 r. 280 000,00 zł. 

 
II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ I W JAKIEJ WYSOKOŚCI 

 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach 
mikrodotacji PO FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPiW, m.in. 
stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki 
stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze. 
 
Organizacje ubiegające się o mikrodotację w ramach PO FIO muszą jednocześnie spełniać łącznie 
wszystkie poniżej wymienione warunki dostępu: 
 

1. działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem wniosku (za datę 
rozpoczęcia działalności uznaje się datę wpisu danej organizacji lub podmiotu do stosownego 
rejestru bądź ewidencji);  

2. mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu; 
mają siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego; 

3. mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku 
publicznego; 

4. nie otrzymały wcześniej  mikrodotacji w ramach PO FIO. 
 
Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego 
(OPP).  
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Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za 
zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego 
przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą aplikować, 
niezależnie od zarządu głównego. 
 
Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, a w okresie 2012- 2013 otrzymać tylko jedną 
mikrodotację w ramach PO FIO. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 tysięcy złotych 
(nie jest wymagany wkład własny). Otrzymanie mikrodotacji nie wyklucza możliwości ubiegania się o 
dotację FIO na zasadach ogólnych PO FIO.  
 
Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO 
FIO są w szczególności podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPiW tj. partie polityczne, związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez 
partie polityczne, a także organizacje nie spełniające warunków dostępu. 
 
Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Operacyjny 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 oraz Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. które dostępne są na 
stronie internetowej www.pozytek.gov.pl   oraz www.crzl.gov.pl 

 
III. NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ? 

 
 
Mikrodotację w ramach PO FIO można przeznaczyć na realizację działań z zakresu jednego z 
priorytetów PO FIO (min. 30% otrzymanej dotacji), tj.: 
 
PRIORYTET I - AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE 
 
KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU I: 
 
Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając 
im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań 
obywatelskich. 
 
OBSZARY WSPARCIA: 
 
1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu 

publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i 
obywatelskiej. 

2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego  
zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach 
społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach. 
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3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: 
instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy 
skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w 
związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym 
zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa. 

4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i 
harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. 

5. Ochrona praw konsumenta – działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych 
środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa 
między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzględniający 
interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o charakterze 
monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wąskich grup interesu, a także 
nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób 
niezgodny z prawem oraz interesem publicznym. 

6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej – edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i 
obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej, w tym także 
upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i treści 
udostępnianych w formie elektronicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na 
poziomie lokalnym i regionalnym. 

7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości społecznej 
kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. 

8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, 
wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji 
publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i 
narodowej kultury. 

9. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – m. in. poprzez 
tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt. 

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym – wspieranie inicjatyw w 
zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich. 

11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa 
publicznego – kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, 
przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania 
służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne 
dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie 
działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu 
bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w 
obliczu klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja 
społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa). 
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PRIORYTET II - SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE 
 
KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU II: 
 
Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do 
wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je organizacji (w wymiarze 
ilościowym i/lub jakościowym) . 
 
OBSZARY WSPARCIA: 
 
1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na wyrównywanie szans 

organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, 
informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. 

2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące 
bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności 
społecznej. 
 

PRIORYTET III - INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. 
 
KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU III: 
 
Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach stosować zasadę 
empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje podejmowane w ramach 
projektów. 
 
OBSZARY WSPARCIA:  
 
1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, 

propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, 
wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, działania na rzecz przystosowania 
lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do 
potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz 
zmiany społecznego przyzwolenia na niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, a 
także na rzecz tworzenia możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z 
dziećmi zamiast biernych form (świadczenia).  

2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży – w szczególności rozwijanie form wyrównywania 
szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących 
rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. 
edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz 
środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i 
młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznemu.  

3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych – m.in. 
poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych, 
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zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób 
bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie 
autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, 
prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.  

4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym 
uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym 
zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie. 

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego – metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, wykorzystujące 
społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, działania przeciw 
przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie. 

6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa – w szczególności rozwijanie form 
uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, 
rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, 
wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych. 

7. Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz 
upowszechnianiu edukacji zdrowotnej. 

8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych – działania ograniczające wykluczanie 
społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym 
otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną.  

9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych – włączenie 
przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej, 
wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej. 

10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych – inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i 
społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia społecznego i 
ekonomicznego do integracji repatriantów. 

11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców – działania wspierające skuteczną integrację 
cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie zjawiskom 
wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w 
korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych. 

12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską - wspieranie działań 
mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury, organizowanie akcji 
letnich dla dzieci i młodzieży; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie organizacji staży i 
wolontariatu dla polskiej młodzieży, prezentacja wkładu Polaków w rozwój kulturalny i 
gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i poprawa dostępu do informacji nt. Polski i 
Polaków wśród obcokrajowców w skupiskach Polonii. 

13. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocja krajoznawstwa 
poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w ramach letniego i zimowego 
wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu 
podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny. 

14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej – przedsięwzięcia mające na celu 
przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy 
w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych klęskami, katastrofami i 
konfliktami zbrojnym. 
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PRIORYTET IV – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 
 
KWESTIE HORYZONTALNE DLA PRIORYTETU IV: 
 
Projekty realizowane w ramach Priorytetu powinny w różnych formach promować ideę łączenia 
aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną. 
 
OBSZARY WSPARCIA:  
 
1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – 

szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i 
prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei 
przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i 
upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji 
pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i 
tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna. 

2. Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności 
społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję społecznej 
odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – w szczególności 
inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na 
zaufaniu i solidarności społecznej. 

 
Ponadto mikrodotacja może być przeznaczona na wydatki mieszczące się w ramach następujących 
kategorii (maks. do 70% otrzymanej dotacji): sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działania 
organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji 
pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą 
księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w 
opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) 
na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie 
może być wyższy niż 10% dotacji. 
 

 
IV. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

 
 
Wydatki w ramach PO FIO są kwalifikowalne, jeżeli: 
 

 są niezbędne dla realizacji projektu, 

 są racjonalne i efektywne,  

 zostały faktycznie poniesione i udokumentowane,  

 zostały przewidziane w budżecie projektu,  

 są zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Zasadach przyznawania i rozliczania 
dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. 
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 są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 
Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być finansowane należą 
wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu w tym m.in.:  

 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. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 

 zakup nieruchomości, 

 zakup środków trwałych (w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 o 
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.) 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 2000 r. 
nr 54, poz. 654 ze zm.) 

 amortyzacja, 

 leasing, 

 rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, 

 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

 koszty kar i grzywien, 

 koszty procesów sądowych, 

 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 
realizacją zadania, 

 koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); 

 zakup napojów alkoholowych, 

 podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związanych z realizacją zadania publicznego 

 
V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW 

 

 
KRYTERIA FORMALNE 

 
Nadesłane wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, którą przeprowadzą pracownicy Ośrodka 
Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Pod uwagę brane będą następujące kryteria:  
 

1. projekt został złożony w terminie, tj. pomiędzy 1 września 2012 r. a 30 września 2012 r. do 
godziny 16.00 (decyduje data stempla pocztowego);  

2. projekt jest napisany według formularza wniosku Programu PO FIO (załącznik nr 1), jest 
czytelny i kompletny, tj. wniosek złożono w dwóch egzemplarzach i na płycie CD/DVD wraz z 
załącznikami; 

3. projekt jest złożony przez organizację, instytucję uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie 
z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu; 

4. organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument 
potwierdzający posiadanie osobowości prawnej do samodzielnego zaciągania zobowiązań 
oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu (aktualny pod względem 
danych wypis z rejestru lub ewidencji); 
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5. do wniosku załączono statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności 
organizacji; 

6. projekt został podpisany przez upoważnione osoby, zgodnie z KRS organizacji; 
7. siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze województwa świętokrzyskiego; 
8. organizacja prowadzi działalność nie krócej niż 6 miesięcy a nie dłużej niż 3 lata, (licząc do 

dnia złożenia oferty); 
9. organizacja wykazała realizację konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku 

publicznego; 
10. harmonogram minimum 3-miesięcznego, maks. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na 

okres między 15.11.2012 r. – 31.07.2013 r.; 
11. realizacja projektu nie wykracza poza granicę powiatu; 
12. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 10 tysięcy złotych; 
13. wnioskodawca złożył jeden projekt; 
14. wnioskodawca nie otrzymał wcześniej mikrodotacji w ramach PO FIO w 2012 r. 

 
Od decyzji dotyczącej oceny formalnej przysługuje pisemne odwołanie w terminie 7 dni od daty 
ogłoszenia listy wniosków spełniających wymagania formalne.  

 
KRYTERIA MERTYTORYCZNE 

 
Wnioski, które spełnią  wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej ekspertom 
(asesorom) powołanym przez Zarząd Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 
Przy ocenie merytorycznej w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1. przydatność z punktu widzenia beneficjentów; 
2. realność wykonania; 
3. efektywność społeczna i ekonomiczna projektu; 
4. klarowność budżetu; 
5. realność stosowanych stawek jednostkowych; 
6. doświadczenia (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji projektów; 

 
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Oceny Wniosków, na podstawie 
ocen przyznanych przez asesorów. Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub 
niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. Komisja Oceny Wniosków będzie przedstawiać 
organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.  
Przyznane dotacje zostaną przekazane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu 
umowy, w której określone będą zasady współpracy oraz warunki rozliczenia otrzymanej dotacji. 
 
Od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej przysługuje pisemne odwołanie do Zarządu Ośrodka 
Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy wniosków 
spełniających wymagania formalne.  
Decyzje Zarządu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu są ostateczne. 
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VI. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 
 

Wniosek (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD  należy złożyć w siedzibie 
Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (osobiście bądź drogą pocztową) 

do dnia  30 września 2012 r. 
 

Adres do wysyłki pocztowej: 
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu 

pl. ks. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz 

z dopiskiem na kopercie „Mikrodotacje na start” 
 

W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 
 

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski czytelne (sugerowane wypełnianie formularza 
komputerowo) i złożone w terminie. Wnioski, które zostaną złożone po terminie pozostaną bez 

rozpatrzenia. 

 
VII. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

 
Dodatkowe informacje na temat konkursu „Mikrodotacje na start dla lokalnych organizacji 
pozarządowych z województwa świętokrzyskiego”  można uzyskać w siedzibie Ośrodka Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu osobiście lub telefonicznie. 
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Artur Sapiński, nr tel. 15 833 34 08; adres e-mail: 
a.sapinski@opiwpr.org.pl  
Informacje o konkursie będą dostępne na stronie: http://opiwpr.org.pl/fio/ 

 
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 
1. Aktualny pod względem danych wypis z rejestru lub ewidencji – o ile nie jest on dostępny w 

internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego; 
2. Statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności pożytku publicznego 

prowadzony przez wnioskodawcę. 
 

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem i wpisem w KRS. Załączniki 
wystarczy dostarczyć w jednym egzemplarzu. 
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