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Dotacje
dla organizacji pozarządowych

Co to jest dotacja?
• Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa
• Charakter uznaniowy
• Przeznaczenie na konkretny cel
• Ubiegający musi spełnić określone warunki
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Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy
• Informacja o naborze
• Regulamin określający zasady konkursu
• Pomoc przyznawana jest na wniosek
• Zachowanie procedur formalnych (poprawnie wypełniony właściwy
formularz, nieprzekraczalny termin, właściwy adresat)
• Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji
• Rozpatrzenie wniosku przez instytucję organizującą konkurs
• Pomoc przyznawana na podstawie umowy o dofinansowanie

Kto może udzielić dotację
Dotacji mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje:
• administracja rządowa i samorządowa - poprzez zlecenie realizacji
zadań publicznych ze środków publicznych
• Unia Europejska (poprzez różne instytucje wdrażające)
• inne podmioty i organizacje
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Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne powiatu bielskiego
W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
-utrzymanie górskich szlaków turystycznych (prace znakarskie,
wymiana drogowskazów, rogaczy itp.)
- upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
- zapewnienia przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie
turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa osób przebywających
w górach

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne powiatu bielskiego
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego :
- edukacja kulturalna mieszkańców powiatu bielskiego, zwłaszcza
dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, muzyki, literatury, teatru
i folkloru
- ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego zwłaszcza
kultywowanie tradycji, zwyczajów
- upowszechnianie
przedsięwzięć
kulturalnych
dla
osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu bielskiego
- popularyzacja czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego tj. konkurs
na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim
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Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne powiatu bielskiego
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :
- organizacja

imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej
powiatowym
- organizacja Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady Młodzieży Szkolnej powiatu bielskiego
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo osiągającej znaczące wyniki
sportowe na szczeblu ponad powiatowym
- udział dzieci i młodzieży w obozach sportowych organizowanych przez kluby
sportowe z powiatu bielskiego, prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży
- działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży, prowadzone w powiecie bielskim przez uczniowskie i parafialne kluby
sportowe
- działania w zakresie sportu niepełnosprawnych w powiecie bielskim

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne powiatu bielskiego
• Procedura konkursowa (ogłoszenie końcem roku)
• Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz tryb i kryteria wyboru ofert
• Składanie wniosków (grudzień – pierwsze dni stycznia)
• Wyniki do końca stycznia
• Wspieranie wykonywania zadania poprzez dofinansowanie
• Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej
• Realizacja zadania w danym roku budżetowym (luty – listopad)
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Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 40, 43 - 300 Bielsko-Biała
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki
p. Jolanta Konior
Telefon (33) 813-68-73

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
• Procedura konkursowa
• Kryteria wyboru
• Maksymalna intensywność pomocy dla organizacji pozarządowych i
osób fizycznych – do 95% kosztów kwalifikowalnych
• Refundacja wydatków
• Minimalna całkowita wartość operacji – nie mniej niż 50 tys. zł
• Realizacja na obszarze objętym LSR
• Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny
• Projekt nie podlega finansowaniu z innych środków publicznych
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
Najbliższe nabory dedykowane organizacjom pozarządowym (II 2018)
• Wzmacnianie kapitału społecznego
- Imprezy aktywizujące mieszkańców w układzie międzygminnym
- Imprezy międzypokoleniowe (z wyłączeniem imprez cyklicznych)
- Promocja obszaru i dziedzictwa lokalnego
- Usługi dla mieszkańców
• Zachowanie dziedzictwa lokalnego
- Szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
- Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
Projekty grantowe
• Realizacja od A do Z na poziomie LGD
• Zakres projektu od 5 tys. zł do 20 tys. zł
• Przykładowe cele projektu:
- potencjał instytucjonalny NGO (m.in. doposażenie sprzętowe)
- różnorakie inicjatywy (np. nordic walking, warsztaty tematyczne)
- wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych
- promocja obszaru Ziemi Bielskiej
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
MARKA LOKALNA Ziemi Bielskiej
22.01.2018, godz. 13:00 – 15:00
sala „Pod Goruszką”

Warsztaty: poszukiwanie unikatowych, charakterystycznych lokalnych
skarbów, tradycji, kulinariów, wyrobów rzemieślniczych, itd.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
budynek Starostwa Powiatowego
Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
p.111
Telefon (33) 813-69-64; 813-69-63
www.ziemiabielska.pl
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
• Procedura konkursowa
• Kryteria wyboru
• Maksymalna intensywność pomocy do 85% kosztów kwalifikowalnych
(interes zbiorowy/zbiorowy beneficjent/innowacyjne właściwości)
• Refundacja wydatków
• Realizacja na obszarze objętym LSR
• Wnioskodawca posiada numer identyfikacyjny
• Cel statutowy: działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i
akwakultury

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
Nabory dla organizacji pozarządowych planowane w roku 2020 i 2022
Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych
- organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych
- organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych
- działania aktywizujące lokalne społeczności
- organizacja zawodów sportowych, wędkarskich, turniejów
- działania edukacyjne
Maksymalna kwota wsparcia na 1 wnioskodawcę ok. 30 tys. zł
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy
- wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty
- zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych
turystyce, lokalnej kulturze i produktom
- wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i
produktom
- oznakowanie i promocja produktów lokalnych
- zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem
tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym
kulinarnych,
- promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej
- przygotowanie lokalnych przewodników
Maksymalna kwota wsparcia na 1 wnioskodawcę ok. 20 tys. zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81
Telefon (33) 810-57-35 wew. 20, 21
www.bielskakraina.pl
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Współpraca transgraniczna - Mikroprojekty
Polska – Czechy (Euroregion Śląsk Cieszyński)
• Wysokość dofinansowania: 2 tys. € - 20 tys. € lub 30 tys. €
• min. 10% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów
• 4 kryteria współpracy (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja,
wspólny personel, wspólny budżet)
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“
Rynek 18, 43-400 Cieszyn
Telefon (33) 857-87-20

Współpraca transgraniczna - Mikroprojekty
Polska – Słowacja (Euroregion Beskidy)
• Wysokość dofinansowania: 2 tys. € - 50 tys. € lub 100 tys. €
• min. 10% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów
• Mikroprojekt indywidualny (partner nie ponosi kosztów)
• Mikroprojekt wspólny (wspólne ponoszenie kosztów, min. 10%)
Stowarzyszenie „Region Beskidy”
ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon (33) 488-89-20
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Program dotacyjny - NIEPODLEGŁA
• Skierowany do instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych
• Wnioskowane dofinansowanie: 5 – 50 tys. zł (85% budżetu)
• Realizacja projektu w danym roku
• Inicjatywy włączające mieszkańców w świętowanie rocznicy niepodległości:
- działania edukacyjne, animacyjne, popularyzatorskie
- festiwale, wystawy, koncerty
- tworzenie ścieżek edukacyjnych

Biuro Programu Niepodległa
www.niepodlegla.gov.pl

Dziękuję za uwagę
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