Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Kielce, 19.07.2018

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój z Kielc pragnę przekazać informację o projekcie
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.
Celem projektu jest finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy
nieformalne i młode organizacje pozarządowe poprzez udzielanie mikrodotacji w wysokości do
5.000,00 zł na inicjatywę.
Projekt stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój prowadzonych w latach
2014-2017, polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych
inicjatyw lokalnych na terenie województwa świętokrzyskiego.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji działań
informacyjno-promocyjnych poprzez upublicznienie niniejszej informacji.
W ramach projektu przewidziane są trzy nabory wniosków:
I nabór prowadzony będzie w okresie 20-24.08.2018 r., a alokacja w ramach tego naboru
wyniesie 365.000,00 zł.
II nabór prowadzony będzie w lutym 2018 r. z przewidywaną alokacją na poziomie nie
mniejszym niż 200.000,00 zł
III nabór odbędzie się w II kwartale 2019 r. i dotyczył będzie tylko tych obszarów, w których
jednostki samorządu terytorialnego wyrażą gotowość partycypacji finansowej w kosztach
inicjatyw lokalnych poprzez dofinansowanie 50% kosztów. Zachęcamy Państwa do
współpracy i wsparcia inicjatyw z Państwa obszaru.
Schemat ścieżki dofinansowania oraz przykład montażu finansowego w ramach III naboru zostały
przedstawione w załączniku do niniejszego pisma.
Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” jest dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania
mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurze projektu (osoby
do kontaktu: Monika Balicka, Izabela Kieres-Gałęziowska tel. 41 361 04 92 w. 23, 22)
Z poważaniem
Paweł Cycuła
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Poniżej przedstawiamy przykładową ścieżkę/procedurę realizacji dofinansowań w ramach
III naboru wniosków w roku 2019:
1. Gmina/miasto/powiat deklaruje gotowość przekazania finansowych środków samorządowych
w przykładowej wysokości 7.500,00 zł. Środki te zostają zabezpieczone w budżecie samorządu.
2. Samorząd wybiera operatora regrantingu (w otwartym konkursie ofert lub w trybie
pozakonkursowym określony w art. 19a ustawy o DPPiW). Jeżeli operatorem regrantingu
zostanie wybrane Stowarzyszenie istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach realizowanego projektu w wysokości równej
środkom zabezpieczonym w budżecie samorządu (w tym przypadku dodatkowo 7.500,00 zł).
3. Alokacja na dany obszar wynosi tym samym 15.000,00 zł, co pozwala sfinansować minimum 3
mikrogranty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub samopomocowych
z danego obszaru.
4. Stowarzyszenie, jako operator regrantingu na danym terenie, ogłasza nabór wniosków na
dofinansowanie lokalnych inicjatyw dla młodych organizacji pozarządowych/grup
nieformalnych/grup samopomocowych z danego terenu. Jednocześnie musi być spełniony
wymóg skierowania inicjatyw wyłącznie do mieszkańców konkretnej gminy/miasta/powiatu,
która zapewni wkład finansowy do projektu.
5. Gminy/miasta/powiaty, które zdecydują się na współpracę w ramach projektu, będą mogły
zdecydować się na standardowe warunki konkursu lub wspólnie ze Stowarzyszeniem określić
maksymalną wartość mikrograntu na poziomie niższym niż 5.000,00 zł lub zdecydować o
finansowaniu wyłącznie inicjatyw składanych poprzez młode organizacje pozarządowe
lub wyłącznie przez grupy nieformalne i samopomocowe.
6. Tworzona będzie lista rankingowa z uwzględnieniem podziału terytorialnego (odrębna lista dla
każdego obszaru), a dofinansowane będą wnioski do wyczerpania alokacji dostępnej dla danego
obszaru.
Schemat finansowania partycypacyjnego w ramach III naboru wniosków

FIO 50%
środków
Alokacja na
lokalne
inicjatywy na
danym obszarze

JST 50%
środków

Zapraszamy wszystkie gminy, miasta, powiaty regionu świętokrzyskiego do współpracy i
partycypacji finansowej w kosztach realizacji lokalnych inicjatyw.
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