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   E-BIULETYN 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

LUTY 2023 

1. 

TRWA REALIZACJA PROJEKTU  

„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

 

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest 

wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową 

i ekspercką. 

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym 

doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, 

organizowane są szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew 

Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) 

oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki  

z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz 

podsumowująca projekt. 

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn. 

Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie. 

Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę 

www.mazurylgr.pl -> zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się 

wszystkie wydane biuletyny.   

Życzymy miłej lektury! 

 

 

Projekt „Zmiana systemowa w Twojej organizacji  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki 

dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030. 

  

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
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2.   

ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCÓW ! 

Doradcy ds. organizacji pozarządowych  
– Dominika Brożewicz 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30 

- Beata Bartnik 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 13.30-15.30 

- Wioletta Banasiewicz  

Dyżury: pon.-pt. w godz. 13.30-15.30 

Kontakt z doradcami: tel. +48 513 568 011; doradca@mazurylgr.pl 

ZAKRES USŁUG DORADCÓW: 

 Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc  

w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego oraz 

przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, 

Starostwo); 

 Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów 

prawnych; 

 Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, 

sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.); 

 Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów. 

 

Ekspert ds. prawnych i obywatelskich 

- radca prawny Wioletta Banasiewicz 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.45  

              (inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG EKSPERTA: 

 Udzielanie informacji prawnej w konkretnej sprawie; 

 Wykonanie usługi prawnej w konkretnej sprawie; 

 Udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy: sądowym i pozasądowym; 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
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 Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem 

przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to 

sporządzanie pism procesowych; 

 Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora 

społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej specjalistycznej pomocy 

niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa; 

 Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość swoich praw  

i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do 

szeroko rozumianej samoorganizacji. 

 

Doradca księgowy 

- Iwona Dmochowska 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00                                                  

(inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia rachunkowości; 
 

 Pomoc w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości i planu kont; 
 

 Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób 

prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób fizycznych; 
 

 Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych; 
 

 Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji 

podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych; 
 

 Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku trwałego i innych składników 

majątku rzeczowego organizacji pozarządowej; 
 

 Pomoc przy rozliczaniu przejazdów służbowych. 

  

MASZ INNĄ POTRZEBĘ W ZAKRESIE DORADZTWA? 

ZGŁOŚ NAM JĄ, A POSTARAMY SIĘ CI POMÓC  

 

http://www.mazurylgr.pl/
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4.  

ZADANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2023 ROKU: 

 

 Doradztwo (formalno-prawne, księgowe, prawno-obywatelskie); 

 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO; 

 Realizacja 2 edycji kampanii fundraisingowej (szkolenie dla 15 osób oraz 

doradztwo dla 7 NGO); 

 Kontynuacja programu szkoleniowo - doradczego RODO (doradztwo dla 

wybranych 7 NGO) oraz realizacja 2 edycji programu (szkolenie dla 15 osób oraz 

doradztwo dla 7 NGO); 

 2 edycje konkursu pn. „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”; 

 Wyjazd studyjny na obszar LGD Mazurskie Morze – Orzysz (dla 25 osób); 

 Specjalistyczne szkolenia: 

Lp. Planowany termin Nazwa szkolenia 

1. 09.03.2023  Sprawozdawczość finansowa w organizacji pozarządowej 

2. II kwartał  Excel – poziom podstawowy 

3. III kwartał  Sztuka autoprezentacji 

4. IV kwartał Stres i wypalenie w pracy społecznej 

 

 Konferencja podsumowująca projekt. 

 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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5. 

NOWOŚCI W BIBLIOTECZCE ZAKUPIONE W 2022 ROKU! 

Zachęcamy do korzystania z bogatych zbiorów biblioteczki CAS. 

Biblioteczka liczy ponad 130 pozycji poświęconych organizacjom 

pozarządowym m.in. z zakresu prawa, księgowości, fundraisingu, 

ochrony danych osobowych.  

 

Nowe publikacje: 

 Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić. 

 Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć. 

 Jak założyć fundację i napisać jej statut. 

 Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2022/2023. 

 KODEKS PRACY z komentarzem. 

Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na publikacje, z którymi byście Państwo się 

chętnie zapoznali  wszystkie sugestie weźmiemy pod uwagę  

6. 

TRWA KONKURS „DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU FUNDRAISINGU” 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału  

w konkursie na najlepszą kampanię fundraisingową, 

która była realizowana na obszarze województwa 

warmińsko – mazurskiego w okresie 01 września 2021  

– 31 grudnia 2022 roku. 

 

 

Dla kogo: 

 organizacji pozarządowych  

 kół gospodyń wiejskich  

 grup nieformalnych 
 

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych 

kampanii fundraisingowych na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego poprzez: 
 

a) nagrodzenie najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw, 

b) promocję aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych, 

c) zachęcenie lokalnej społeczności do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, 

http://www.mazurylgr.pl/
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d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.  

 

Termin zgłoszeń upływa 05 marca 2023r. o godz. 15.30. 

 

Regulamin konkursu, zgłoszenie do konkursu oraz karta oceny dostępne są pod linkiem: 

http://www.mazurylgr.pl/konkurs-dobre-praktyki-z-zakresu-fundraisingu/  

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Zmiany systemowe w Twojej organizacji – 

statut, księgowość, RODO, fundraising” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

7. 

SZKOLENIE ONLINE 

„SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych 

mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego na 

bezpłatne szkolenie w formie on-line pn. 

„Sprawozdawczość finansowa w organizacji 

pozarządowej”, które odbędzie się 09 marca 2023r. 

(czwartek) w godz. 15.00-21.00. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Kinga Wołotkiewicz - od 2004 roku związana ze sferą 

pozarządową, absolwentka XV Szkoły STOP, praktyk w zakresie całokształtu obszaru 

finansów w NGO oraz poszczególnych działań. Realizuje, monitoruje, rozlicza projekty 

lokalne, rządowe i europejskie. Poza codzienną pracą wspiera osoby z NGO we właściwym 

prowadzeniu finansów. Sporządza i analizuje roczne sprawozdania finansowe. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: 

doradca@mazurylgr.pl  

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu 

będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku 

porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji oraz zgłoszenia: 

Biuro Projektu: Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 513 568 011;  

e-mail: doradca@mazurylgr.pl  

oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/konkurs-dobre-praktyki-z-zakresu-fundraisingu/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
mailto:doradca@mazurylgr.pl
http://www.mazurylgr.pl/
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Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANZIACJI 

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez Narodowy Instytut 

Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

8. 

MAMY 5  MIEJSC 

NA NIEODPŁATNĄ POMOC W PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA NGO 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, 

fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy 

w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

 

 

Oferta skierowana jest do młodych organizacji: 

 mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 

 oraz nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont. 

 

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, 
zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 za 2022 rok 
oraz Sprawozdania Finansowego za 2022 rok (marzec 2023). 

W ramach nieodpłatnego doradztwa, z organizacją pozarządową podpisane zostanie  
Porozumienie na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych na okres 
maksymalnie 12 miesięcy. 

Aby skorzystać z doradztwa księgowego, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem: 
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo-
ruszyl-nabor/  

KONTAKT: tel. +48 513 568 011; e-mail: doradca@mazurylgr.pl 

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” w ramach projektu „ Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, 
KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISNG”, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut 
Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo-ruszyl-nabor/
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo-ruszyl-nabor/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
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9. 

RUSZA II EDYCJA  

PROGRAMU SZKOLENIOWO – DORADCZEGO Z ZAKRESU FUNDRAISINGU 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające 

siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 

do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo - 

doradczym „Opracowanie strategii fundraisingowych”.  

Podczas cyklu szkoleń i doradztwa indywidualnego 

zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla 

Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną. 

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest 

do spełnienia następujących warunków: 

1) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona internetowa, aktywny 

funpage na FB; 

2) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych 

w programie działaniach, na okres od marca 2023r. do listopada 2023 roku. Jeśli z różnych 

przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach 

i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby; 

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się szkoleniem w formie online 

pt. „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji”, w terminie 07 marca br. oraz 14 

marca br.  W czasie tego szkolenia ekspert wybierze siedem organizacji, z którymi będzie 

umawiać się na doradztwa indywidualne w celu wspólnego opracowania strategii 

fundraisingowych. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań 

warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.  

W ramach programu opracowanych zostanie 7 strategii fundraisingowych oraz 

przeprowadzone zostaną 2 kampanie fundraisingowe.  

Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego (osobiście lub elektronicznie – skan formularza) do biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” Ogonki, ul. Letniskowa 

13, 11-600 Węgorzewo. 

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w programie 

szkoleniowo-doradczym będzie decydować opis dotychczasowej działalności organizacji 

m.in. w zakresie wolontariatu, a także uzasadnienie potrzeby udziału w programie. 

http://www.mazurylgr.pl/
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Więcej informacji dot. zgłoszenia: tel. 513 568 011, e-mail: doradca@mazurylgr.pl 

oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO. 

Ekspert prowadzący szkolenie i doradztwo: 

Maria Olszewska - absolwentka zarządzania miastem na Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Krakowie; studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo 

wiedzę z dziedziny fundraisingu zdobywała pozyskując partnerów biznesowych i granty dla 

dużej instytucji kultury.  Jednocześnie była w grupie pierwszych osób z Polski, które uzyskały 

Europejski Certyfikat Fundraisera podczas kursu CFR1. Od 2013 właścicielka firmy 

doradczej MjjO. Prowadzi szkolenia i doradztwa z zakresu fundraisingu, crowdfundingu, 

nawiązywania relacji biznesowych w językach polskim, angielskim, włoskim. Ma 

doświadczenie w konferansjerce i organizacji imprez kulturalnych, wydarzeń szkoleniowych, 

produkcji teatru niezależnego. Autorka ebooka „Narzędzia fundraisingu w Polsce” wydanego 

przez największy polski portal organizacji pozarządowych ngo.pl (2020). 

10. 

KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów grantowych można znaleźć m.in. na 

stronach: https://www.eurodesk.pl/granty oraz https://fundusze.ngo.pl/aktualne  

Lp KONKURS 

1. KONKURS GRANTOWY NA PORJEKTY PARTNERSKIE  

W PROGRAMIE RITA – PRZEMIANY W REGIONIE 

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

(PAFW) realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). 

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach 

Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit 

zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać, tak jak w poprzednich 

naborach, zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje 

powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów 

razem z podmiotami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. 

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, 

społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie 

się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: 

problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
http://www.mazurylgr.pl/
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
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dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie 

samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów; rozwój ekologii, 

dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł. 

Minimalny wkład własny: 10% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, 
rzeczowego lub osobowego). 

Wysokość kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 20% wysokości 
dofinansowania. 

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023 roku. 
 
Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu: 
https://programrita.org/wp-content/uploads/2023/02/RITA_regulamin_2023.pdf  
 

2. KONKURS NOWEFIO WARMIA MAZURY LOKALNIE  

5 EDYCJA 2023 

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa 

Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” 

ogłosiło konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 Edycja 2023 

w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe 

Inicjatywy. 

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 

województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych 

i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę 

samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu 

publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce. 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 

zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego, które: 

- posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej 

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 

o charakterze dobra wspólnego, 

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, 

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty 

i rozsądne koszty realizacji, 

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,  

a jednocześnie będą służyć całej społeczności, 

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego  

– samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, 

http://www.mazurylgr.pl/
https://programrita.org/wp-content/uploads/2023/02/RITA_regulamin_2023.pdf
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- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, 

społeczne, ludzkie i finansowe. 

Adresaci konkursu: 

a) Młode organizacje pozarządowe - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, 

które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 

miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. 

warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok 

obrotowy nie przekracza 30 tys. zł 

b) Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar 

województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu 

osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z 

użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach 

statutowych Patrona. 

 Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 

15.11.2023 r. ale nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Nabór trwa do 20 marca 2023 roku. 

Wnioski o dotację będzie można składać poprzez generator dostępny na stronie 

http://www.warmiamazurylokalnie.eu 

Więcej informacji: http://warmiamazurylokalnie.eu/index.php/aktualnosci-fio  

3. DOTACJA mFUNDACJI 

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać finansowanie 

matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. 

Odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole 

średniej). Mile widziane są wszelkie pomysły m.in. konkursy, specjalne lekcje, 

dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty, a także działania łączące wiele dziedzin, 

których wspólnym mianownikiem będzie matematyka. Wszystko, co może pokazać 

matematykę inspirującą, ciekawą, praktyczną i wszechobecną. 

Uczestnikami działań projektowych mogą być: dzieci, uczniowie, studenci, 

nauczyciele, społeczności lokalne, rodzice/opiekunowie, organizacje pozarządowe. 

Dotacje przyznawane są raz w miesiącu.  

 

Harmonogram i inne informacje: 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldl

fo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c  

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.warmiamazurylokalnie.eu/
http://warmiamazurylokalnie.eu/index.php/aktualnosci-fio
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
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AKTYWNI OBYWATELE - KONKURS INTERWENCYJNY  
II TURA NABORU 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie 

działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców 

sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy 

dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać 

na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia 

i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy. 

Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach 

Programu, tj.: 

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci), 

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, 

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego 

na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). 

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją 

na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego 

(np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty 

tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla 

wprowadzania zmian systemowych. 

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem 

projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych 

w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego. 

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów: 

1. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 19.05.2023); 

2. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 16.06.2023); 

3. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 14.07.2023). 

Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-

2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-

QuAYQKK8  

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
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11. 

WITAMY NOWE NGO! 

Miło nam poinformować, że we wsparciem naszych doradców ds. organizacji 

pozarządowych, 16 lutego 2023 roku wpis do KRS otrzymało nowe stowarzyszenie: 

Stowarzyszenie Siedlisko Kal. 

 

Członkom stowarzyszenia życzymy sukcesów w podejmowanych inicjatywach  

 

 
 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

