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          INFORMACJA  PRASOWA

       

Ostatni moment na złożenie wniosku 

 

Rozpoczął się ostatni tydzień zbierania wniosków w ramach konkursu FIO-Mazowsze 

Lokalnie na ścieżkę inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Do 26 lutego, do 

godziny 15:00 poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl można 

złożyć wniosek o dofinansowanie swoich pomysłów i działań. Kwota przeznaczona na obie 

ścieżki wynosi 543 000,00 zł, z czego pojedyncza mikrodotacja to dofinansowanie w 

wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.  

Dlaczego ten konkurs jest tak wyjątkowy? 

- Niewiele jest konkursów gdzie o dofinansowanie mogą się starać grupy nieformalne. 

Nigdzie nie zarejestrowane, nie mające za sobą historii wspólnego działania – mówi Daniel 

Prędkopowicz, koordynator projektu. - Takie grupy to ludzie z najlepszą diagnozą potrzeb ze 

swojego lokalnego środowiska. Często jest tak, że widzą problem i po prostu chcą z nim coś 

zrobić – wyremontować plac zabaw, stworzyć miejsce spotkań dla okolicznych mieszkańców, 

posprzątać zaniedbany teren, pokazać nową formę spędzania czasu razem dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych. Nie stoi za nimi żadna organizacja, nie mają doświadczenia ubieganiu 

się o środki, ale mają bardzo dużą motywację do zrobienia czegoś dobrego. I najczęściej to im 

się udaje, a efekty przekraczają założone cele – dodaje. 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie to trzyletni program, 

którego operatorem są trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy, 

Stowarzyszenie Europa i My oraz Biuro Obsługi Rozwoju Inicjatyw Społecznych BORIS . 

Rok 2016 to trzecia edycja programu, w którym to tej pory, tj. od 2014 roku dofinansowanie 

otrzymało 317 działań z większości powiatów w województwie mazowieckim.   

W tym roku została utworzona nowa ścieżka dedykowana nieformalnym grupom 

samopomocowym. Taka decyzja to wynik doświadczeń z poprzednich lat. – Grupy 

samopomocowe nie realizują działań na szeroką skalę. Ich celem jest aktywne działanie 

skierowane na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które 

dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich – mówi Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz 

Współpracy. – Osoby spotykają się właśnie w wyniku potrzeby wsparcia, mówienia o 

wspólnym problemie, szukania rozwiązania, po prostu bycia razem w trudności. Aby 

przełamać jakiś impas, dać bodziec do działania. Można powiedzieć, że celem ich wspólnej 

pracy jest zmiana osobistych warunków życia. 
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O dofinansowanie mogą się ubiegać także młode organizacje pozarządowe – czyli takie, które 

mają mniej niż 18 miesięcy od momentu zarejestrowania.  

Wszystkich niepewnych, wątpiących „czy to dla mnie”, chcących skonsultować swój pomysł 

zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem oraz regulaminem konkursu dostępnym na 

stronie www.mazowszelokalnie.pl. Zachęcamy bardzo  do udziału w spotkaniach 

organizowanych w całym województwie, których lista jest także dostępna na stronie www, a 

także do kontaktu przez e-mail: kontakt@mazowszelokalnie.pl, infolinię dostępną od 

poniedziałku do piątku w godz. 10-15 pod nr. tel.: 0-801 055 100 lub 22 450 98 73 oraz przez 

facebook: www.facebook.com/mazowszelokalnie.   
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