SPOTKANIE INFORMACYJNE

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Społecznie
Zaangażowani (operator konkursu) w ramach realizacji zadania
„Miejski Program Mikrograntów2021- inicjatywy społeczności
lokalnych”.

Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi. Na
wsparcie inicjatyw przeznaczono kwotę 160.000 zł.
Konkurs realizowany jest na terenie Miasta Łodzi, na rzecz jego
mieszkanek i mieszkaoców.

Miejski Program Mikrograntów 2021
Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkanek i
mieszkaoców Łodzi na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych.
Zadanie obejmuje inicjatywy:
 angażujące mieszkanki i mieszkaoców do działao o
charakterze wspólnotowym, na rzecz sąsiedztwa i
społeczności lokalnej lub innych wspólnot,
 uwzględniające realne potrzeby i możliwości adresatów
działao,
 oparte na zasobach realizatora, partnerów oraz adresatów
działao,
 mające potencjał trwałości (tzn. tworzących warunki do
kontynuacji po zakooczeniu realizacji inicjatywy).

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

 organizacja pozarządowa lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;

 grupa nieformalna składająca wniosek za pośrednictwem
organizacji pozarządowej (podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

grupa nieformalna
 minimum 3 osoby pełnoletnie, które wspólnie podejmują się
zrealizowania inicjatywy.
Osoby małoletnie tj. powyżej 15 r. ż. mogą byd członkami lub członkiniami grupy
nieformalnej pod warunkiem, że grupę tworzą również min. 3 osoby pełnoletnie.
W imieniu małoletnich członków grupy działają osoby dorosłe.

 może złożyd wniosek jedynie w porozumieniu z wybraną
organizacją pozarządową (patronem) - grupa nieformalna jest
realizatorem
działao,
płatnikiem
jest
organizacja
pozarządowa, do wysokości i zgodnie z budżetem wniosku
konkursowego.

Warunki realizacji inicjatyw
1. Lokalizacja i odbiorcy: inicjatywy realizowane są w Łodzi i na
rzecz mieszkanek i mieszkaoców Łodzi.
2. Czas realizacji: pomiędzy 18 października a 20 grudnia 2021r.
3. Kwota o jaką można wnioskowad: 500,00 - 5.000 zł brutto
4. Wkład własny nie jest wymagany i nie jest dodatkowo
punktowany.
5. Wnioskodawca może złożyd max 1 wniosek we własnym
imieniu oraz dowolną liczbę wniosków jako patron. Grupy
nieformalne mogą złożyd maksymalnie 1 wniosek.

Działania możliwe do realizacji
Nie ma szczegółowego wykazu działao i wydatków w ramach
konkursu

ALE!
Wszystkie działania MUSZĄ wiązad się z aktywizacją wspólnot lub
społeczności lokalnych.
Wszystkie wydatki MUSZĄ byd bezpośrednio związane z
działaniami i muszą wpływad na zwiększanie/wspieranie
możliwości prowadzenia działao aktywizujących społeczności.

Adresaci i adresatki działao





Mieszkanki i mieszkaocy Łodzi (również tymczasowi)
Wspólnoty - grupy połączone wspólnymi zainteresowaniami,
potrzebami (np. grupy młodzieżowe, sympatycy zwierząt,
seniorzy, sympatycy gier planszowych, rodzice małych dzieci)
Społeczności lokalne – społeczności sąsiedzkie, realizujące
działania w swym najbliższym otoczeniu, na rzecz najbliższej
okolicy (np. na rzecz osiedla, kwartału, ulicy, kilku
nieruchomości)

Kryteria oceny wniosków i wyboru Realizatorów


ocenia Komisja Konkursowa (2 oceniających, w razie dużej
rozbieżności punktowej dodatkowa ocena)




kryteria formalne i merytoryczne
brak możliwości odwołania od oceny (ze względu na bardzo krótki
czas na realizację zadania)




ranking wniosków na podstawie oceny Komisji Konkursowej
dofinansowanie wniosków do łącznej kwoty 160.000 zł (min
32 wnioski)



Komisja Konkursowa może zaproponowad wprowadzenie
zmian w budżecie wniosku

Kryteria oceny – formalne
Kryterium

(warunkują dopuszczenie do oceny merytorycznej)
spełnia/
nie spełnia

uwagi

1. Czy wniosek został złożony w terminie?
nie podlega poprawie

2. Czy wniosek został złożony na właściwym
formularzu?
3. Czy wniosek jest złożony przez podmiot
uprawniony do udziału w konkursie?
4. Czy wniosek jest kompletny?
czy wypełniono wszystkie pola, czy są podpisy

5. Czy okres realizacji inicjatywy nie przekracza
maksymalnego czasu określonego w
Regulaminie?
6. Czy kwota wnioskowanego wsparcia mieści
się w przedziale 500 - 5.000 zł?

nie podlega poprawie
nie podlega poprawie
dopuszczalna jednorazowa
korekta w terminie 3 dni
dopuszczalna jednorazowa
korekta w terminie 3 dni
dopuszczalna jednorazowa
korekta w terminie 3 dni

Kryteria oceny – merytoryczne
Kryterium

Kryterium miejsca realizacji inicjatywy
a.
b.
c.

realizacja inicjatywy w obszarze Strefy Wielkomiejskiej Łodzi - 0
realizacja inicjatywy częściowo w obszarze Strefy Wielkomiejskiej Łodzi - 0,5
realizacja poza obszarem Strefy Wielkomiejskiej Łodzi - 2

Adresaci inicjatywy
a. podano ogólny opis adresatów i wskazano ich liczbę, inicjatywa zakłada udział adresatów jedynie
na etapie realizacji planowanych form (np. jako uczestnicy warsztatów, wycieczek, wydarzeo) – 0 1 pkt
b.

wskazano cechy wyróżniające adresatów – 0 - 1 pkt

c.

inicjatywa zakłada zaangażowanie adresatów w organizowanie działao – 0 - 1 pkt

d.

inicjatywa włącza w aktywności grupy wielopokoleniowe oraz uwzględnia możliwośd udziału osób
z niepełnosprawnościami – 0 - 1 pkt

inicjatywa realizowana jest dla grup lub w miejscach o małym natężeniu aktywności społecznych,
kulturalnych, obywatelskich itp. – 0 - 2 pkty
Potrzeba realizacji inicjatywy
a. wskazano jedynie ogólnie potrzeby adresatów działao – 0 - 2 pkty

punktacja

Łącznie
0–2
punkt

Łącznie
0–6
punktów

e.

b.

wskazano szczegółowo potrzeby adresatów, podano informacje skąd wnioskodawca o nich wie – 0
- 4 pkty

c.

wskazano zainteresowanie adresatów udziałem w inicjatywie, wskazano oddziaływanie tych
potrzeb na funkcjonowanie grupy adresatów – 0 - 4 pkty

Łącznie
0 – 10
punktów

Kryterium

Cele wskazane w inicjatywie
a. wskazane cele są niejasne, bez powiązania ze wskazanymi potrzebami – 0 pktów
b. cele są zrozumiałe, związane ze wskazanymi potrzebami – 1 - 4 pkty
c. cele są związane z celem konkursu – 0 - 3 pkty
d. cele wskazują na potencjał ciągłości oddziaływania po zakooczeniu realizacji inicjatywy –
0 - 3 pkty
Opis inicjatywy
a. opis wskazuje działania w sposób czytelny, jasny, powiązany z celami i potrzebami – 0 -5
pktów
b. opis wskazuje dane liczbowe – 0 - 2 pkty
c. opis wskazuje sposoby angażowania adresatów działao – 0 - 3 pkty
Budżet inicjatywy
a. koszty są powiązane z planowanymi działaniami – 0 - 3 pkty
b. wydatki są racjonalne tj. niezbędne i wystarczające do zrealizowania zaplanowanych
działao i osiągnięcia rezultatów – 0 - 3 pkty
c. wysokośd kosztów jest uzasadniona, podano sposób kalkulacji – 0 - 3 pkty
d. harmonogram jest spójny z opisanymi działaniami – 0 - 1 pkt
Ogólna ocena wniosku
a. wniosek jest przemyślany, logiczny, spójny wewnętrznie – 0 – 3 pkty
b. inicjatywa może byd kontynuowana także po zakooczeniu jej realizacji, trwałośd
efektów – 0 - 3 pkty
Łącznie

punktacja

Łącznie
0 – 10
punktów
Łącznie
0 – 10
punktów

Łącznie
0 – 10
punktów

Łącznie
0–6
punktów
0 – 54

Obszar Strefy Wielkomiejskiej



obejmuje centrum miasta
plik z mapą i wykazem ulic znajduje się na stronie
spoleczniezaangazowani.pl/działania w części z dokumentami
konkursowymi

Harmonogram realizacji






14.09 - 01.10.2021 – działania informacyjne i doradcze dla
wnioskodawców
20.09 – 02.10.2021 do godz. 16.00 – nabór wniosków
4-17.10.2021 - ocena wniosków
do 17.10.2021 – wyniki konkursu (na stronie operatora)
18.10 - 20.12.2021 – podpisywanie umów i realizacja działao

Składanie wniosków






w formie papierowej między 20 września a 2 października w
godzinach pracy biura projektu: w dni robocze w godz. 12.00
– 20.00 oraz w soboty 25 września i 2 października w godz.
12.00 – 16.00
on-line: od 20 września do 2 października do godz. 16.00,
wydrukowany, podpisany i zeskanowany wniosek (prosimy
skanowad do jednego pliku!)
bez załączników

Działania wspierające wnioskodawców






doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków
(stacjonarnie i on-line)
pomoc w znalezieniu patronów dla grup nieformalnych
szkolenie dla grup realizujących inicjatywy
doradcy dla projektów realizowanych
wsparcie w czasie realizacji i rozliczania inicjatyw

Działania wspierające wnioskodawców
Doradztwo stacjonarne:







17.09.2021 r. (piątek) od 16.00 do 20.00
18.09.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00
21-24.09.2021 r. od 16.00 do 20.00
25.09.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00
28.09 – 1.10.2021 r. od 16.00 do 20.00
2.10.2021 r. (sobota) od 12.00 do 16.00

Doradztwo on-line



22 – 24.09.2021 r. (środa – piątek) od 18.00 do 21.00
29.09 – 01.10.2021 r. (środa – piątek) od 18.00 do 21.00

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
mikrogranty@spoleczniezangazowani.pl

Podmioty, które deklarują udzielenie patronatu:






Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO
Fundacja 2035
Fundacja Płyomy Razem
Fundacja Stare Polesie
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Można samodzielnie poszukad patrona – należy zwrócid uwagę
na zakres działalności statutowej patrona i pomysł na
działanie grupy nieformalnej.

Biuro projektu
Miejsce Spotkao – społeczny dom kultury
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9 /bud. S1, Łódź
czynne w dni robocze: 12.00 – 20.00
mail: mikrogranty@spoleczniezaangazowani.pl
tel. : 782 075 949, w godz. 13.00 – 19.00
Bieżące wiadomości w newsletterze:
www.miejscespotkan.org /newsletter

