MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2018
REGULAMIN
I. CEL ZADANIA I ZAKRES PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI
1. Celem głównym zadania publicznego Miejski Program Mikrograntów 2018 jest zwiększenie liczby podejmowanych
przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów
mikrograntowych w okresie lipiec-grudzień 2018.
2. Typy projektów powinny obejmować działania realizowane na terenie Łodzi, w szczególności:
a) działania edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia);
b) działania kulturalne (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe);
c) działania dotyczące małej infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców, za zgodą właściciela terenu (np.
ławki, trawniki, nasadzenia zieleni). Zgodę właściciela i wszystkie kwestie formalne związane z tym typem
projektu należy zamknąć do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z Operatorem.
3. Projekty będzie można realizować w okresie: 1 sierpnia - 10 grudnia 2018.
II. PODMIOTY UPRAWNIONE
1.Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
a) organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Łodzi na rzecz jej mieszkańców,
b) grupy nieformalne (min. 3 pełnoletnie osoby mieszkające w Łodzi) składające wniosek za pośrednictwem
organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w ustępie 1 a), organizacja pozarządowa i podmiot z art. 3
ust. 3 pełnić będą rolę Patrona dla grupy nieformalnej.
Każdy podmiot może złożyć jeden projekt. Jednak organizacja będąca Patronem może pełnić tę funkcję dla dowolnej liczby grup
nieformalnych. Organizacja będąca Patronem może też złożyć jeden własny projekt. Jeden mieszkaniec może być członkiem
tylko jednej grupy nieformalnej. Członkowie organów statutowych organizacji pełniącej funkcję Patrona nie mogą być członkami
grup nieformalnych, dla których organizacja jest patronem. Z ubiegania się o mikrodotacje wyłączeni są członkowie rodzin oraz
pracownicy Operatora (tj. osoby, które są lub były zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilno-prawnej trwającej nieprzerwanie co najmniej 6 m-cy). Zapis ten nie dotyczy osób, które były zatrudnione do
realizacji projektów grup nieformalnych realizujących zadanie za pośrednictwem Operatora (np. projekty z ramach „Grant na
lepszy start”).

III. NABÓR WNIOSKÓW
Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie w terminie 14 maja – 6 czerwca 2018 roku.
Wnioskodawcy składają fiszkę projektową w formie wypełniając formularz dostępny tutaj:
https://goo.gl/forms/rSzOBqm14n3pClM93
Operator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia kolejnego naboru w przypadku niewykorzystania całej puli środków
w pierwszym naborze. O terminie kolejnego naboru wniosków Operator poinformuje na www.opus.org.pl
IV. KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW
1. Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:
a) I Etap: ocena formalna i wstępna merytoryczna fiszek projektowych zgodnie z kartą oceny, według kryteriów
(Załącznik nr 1 do Regulaminu). I etap oceny zostanie zakończony do 22 czerwca 2018 roku.
b) II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu.
Wnioskodawcy wyłonieni w I etapie przygotują prezentację swojego projektu (opis wymagań do prezentacji –
Załącznik nr 2 do Regulaminu) i zaprezentują ją osobiście przed Komisją Oceniającą.
Operator wyznaczy co najmniej 2 terminy spotkań Komisji Oceniającej w terminie 2 - 7 lipca 2018 roku. Realizator
projektu będzie mógł wybrać termin i miejsce spośród zaproponowanych (do wyczerpania limitu miejsc).
Niepojawienie się na wybranym spotkaniu Komisji Oceniającej będzie skutkowało dyskwalifikacją oferty i
automatycznym przyznaniem liczby 0 punktów w rankingu.
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Miejsca i terminy spotkań ogłoszone zostaną na stronie www.opus.org.pl najpóźniej do 22 czerwca 2018 roku.
Prezentacje będą oceniane przez Komisję Oceniającą, w skład której wejdą: przedstawiciele Operatora, Urzędu
Miasta Łodzi i zaproszeni eksperci.
V. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ MIKRODOTACJI
Kwota mikrodotacji może wynieść od 500 do 5.000 zł.
Wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany..
Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2018 r. wynosić będą do 160.000,00zł.
VI. KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE
Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu muszą być:
a) niezbędne dla realizacji projektu,
b) racjonalne i efektywne,
c) faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
d) udokumentowane,
e) przewidziane w budżecie projektu,
f) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Koszty obsługi projektu są kwalifikowane do wysokości 20% dotacji.
Szczegółowy opis kwalifikowalności kosztów znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także zamknięcia
Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków. Sytuacja taka dotyczyć może w szczególności np. wystąpienia
siły wyższej, klęsk żywiołowych, itp. a także wypowiedzenia umowy Operatorowi przez Miasto Łódź
VIII. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Operatora:
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź,
tel. (42) 207 73 39; 509 899 449
opus@opus.org.pl
Osoby do kontaktu:
W sprawach związanych z pomocą w stworzeniu projektu, zweryfikowaniu pomysłu na projekt, wsparciu w
znalezieniu patrona
Aleksandra Reszka - areszka@opus.org.pl
w sprawach związanych ze szczegółami regulaminu, pomocą w wypełnianiu wniosków:
doradcy:
Agnieszka Furmaniak – afurmaniak@opus.org.pl
Magda Mirys - mmirys@opus.org.pl
Krzysztof Smug - ksmug@opus.org.pl
W innych sprawach związanych z konkursem:
koordynatorka, Jolanta Woźnicka - jwoznicka@opus.org.pl
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