FAQ FIO 2020 – Priorytet 1
PODMIOTY UPRAWNIONE:
1. Czy organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach regrantingu wojewódzkiego (na wybrane

województwo) i jedną ofertę w ramach regrantingu tematycznego i regionalnego?
Nie, zgodnie z regulaminem konkursu w ramach konkursu FIO 2020 – Priorytet 1 uprawniony podmiot
może złożyć jedną ofertę. Niedozwolone jest złożenie przez uprawniony podmiot ofert jednocześnie
w dwóch ścieżkach wytyczonych w ramach konkursu. Każda kolejna oferta złożona przez ten sam
podmiot będzie traktowana jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.

2. Czy Oferta złożona w ramach regarntingu wojewódzkiego może obejmować działaniami teren

wykraczający poza wybrane województwo?
Nie, oferty składane w ramach ścieżki Regranting wojewódzki muszą obejmować swoim zasięgiem
całość województwa, na terenie którego będą realizowane, jednocześnie, oferty nie mogą być
realizowane na obszarze wykraczającym poza terytorium jednego województwa.

3. Czy organizacja może złożyć ofertę w ramach FIO 2020 – Priorytet 1, jeżeli nie otrzymała decyzji o

akceptacji sprawozdania z realizacji zadania w ramach FIO 2018 lub 2019?
Tak, może złożyć ofertę. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem, w przypadku otrzymania
decyzji o dofinansowaniu, umowa może nie zostać podpisana jeżeli Oferent nie złoży sprawozdania z
realizacji zadania publicznego dofinansowanego w ramach P FIO, za lata poprzednie lub sprawozdanie
to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę.

4. Czy uprawnioną do udziału w konkursie jest organizacja, która nie posiada jeszcze wpisu do rejestru,

jednakże złożyła już w tym celu dokumenty?
Taka organizacja nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie. W momencie złożenia
Oferty w Generatorze podmiot musi być już wpisany do właściwego rejestru.

5. Czy organizacja realizująca projekt dwuletni, dofinansowany w ramach edycji 2018 FIO może złożyć

Ofertę Wspólną z innym podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie?
Tak, taki podmiot jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie.
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6. Czy organizacja która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu FIO 2019 na projekt dwuletni, może

wziąć udział w konkursie?
Tak, taki podmiot jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie.

7. Czy podmioty, które otrzymają dotację na projekt realizowany w ramach FIO 2020 – Priorytet 1 będą

uprawnione do udziału w konkursie FIO 2020?
Kwestie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację w roku 2020 ureguluje Regulamin edycji
2020 FIO. Dokument ten, przed jego przyjęciem, zostanie poddany konsultacjom społecznym.

8. Czy spółka z o.o. działająca dla zysku ale nie osiągająca go jest podmiotem uprawnionym do udziału w

konkursie?
Jeżeli, zgodnie ze statutem, spółka działa dla zysku jest ona podmiotem nieuprawnionym do udziału w
konkursie.

9. Czy federacja stowarzyszeń jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie?

Federacje stowarzyszeń są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie, jeżeli posiadają
osobowość prawną – są zarejestrowane we właściwym rejestrze (KRS, rejestr starosty itd.).

10. Czy podmiot uprawniony do udziału w konkursie prowadzący działalność gospodarczą może wziąć udział

w konkursie?
Tak, prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza podmiotów uprawnionych z udziału w
konkursie, należy jednak pamiętać, iż nie jest dozwolone obieranie wpłat i opłat oraz przeznaczanie
dotacji na prowadzoną przez organizację działalność gospodarczą.

11. Czy podmiot uprawniony do udziału w konkursie musi posiadać status OPP?

Nie, zgodnie z zapisami regulaminu (str. 5-6) podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są
miedzy innymi organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki
terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka
rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze,
samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe. Status organizacji pożytku publicznego (OPP) nie
jest wymagany.
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ŚCIEŻKA TEMATYCZNA
12. Czy projekt planowany w ścieżce Regranting tematyczny i regionalny, dotyczący wspierania inicjatyw np.

sportowych może obejmować obszar tylko jednego województwa?
Tak, projekty realizowane w ramach ścieżki regranting tematyczny i regionalny, mogą obejmować
obszar jednego województwa, pod warunkiem, że dotyczą wspierania inicjatyw w ramach konkretnego
tematu np. sportu.

13. Czy projekt dotyczący konkretnego tematu np. wspierania muzyki tradycyjnej, musi obejmować obszar

całego kraju, czy może być realizowany na obszarze tylko 3 województw?
Projekty tematyczne mogą obejmować mniejszy obszar niż cały kraj.

14. Czy projekt na regranting regionalny (np. na Pomorzu) musi być również z założenia projektem

tematycznym? (Ścieżka: Regranting Tematyczny i Regionalny)
Nie, ścieżki te mogą występować osobno. Istnieje możliwość złożenia wniosku dot. założonego obszaru
mniejszego/większego niż województwo bez określonego tematu oraz możliwość złożenia wniosku
tematycznego zaplanowanego do realizacji na dowolnym obszarze.

15. Czy w regulaminie konkursu została określona wymagana/minimalna liczba inicjatyw, które operator

planuje dofinansować?
Nie, kwestia ta została pozostawiona do decyzji Oferentom. Liczba przewidywanych mikrodotacji
powinna zależeć od specyfiki projektu oraz obszaru objętego wsparciem. Planując liczbę grantów
należy jednak pamiętać, że z godnie z zapisami regulaminu (str. 11) w ramach kategorii I nie mniej niż
50% dotacji musi być przeznaczone na realizację inicjatyw grup nieformalnych oraz mikrodotacje.

PARTNERSTWO, OFERTA WSPÓLNA
16. Czy dwa różne podmioty np. fundacja i stowarzyszenie, które łączy osoba Prezesa, mogą składać

oddzielne oferty w ramach FIO 2020?
Jeżeli są to podmioty uprawnione do udziału w konkursie oraz posiadają odrębne numery w rejestrze,
mogą one złożyć dwie odrębne oferty w ramach konkursu FIO 2020.
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17. Czy podmiot nieuprawniony będący partnerem w projekcie może otrzymać środki z dotacji na

zaplanowane w Ofercie działania?
Nie, zgodnie z Regulaminem: Niedozwolone są przepływy finansowe od Oferenta do Partnera. Jeżeli
podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie chce być partnerem formalnym w projekcie, nie może
korzystać z dotacji.

18. Czy można jednocześnie złożyć ofertę wspólną i wskazać partnera formalnego? Czy jest to jedynie do

wyboru albo oferta wspólna albo podjęcie partnerstwa?
Złożenie Oferty wspólnej nie wyklucza złożenia jej jeszcze w partnerskie formalnym lub nieformalnym.
Można złożyć Ofertę wspólną, w ramach której zawarte będzie także partnerstwo formalne z innym
podmiotem.

19. Czy dany podmiot może być partnerem formalnym w więcej niż jednym projekcie?

Tak, ograniczenia dotyczące złożenia tylko 1 oferty dotyczą oferentów składających ofertę wspólną.
Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z regulaminem konkursu niedozwolone są przepływy finansowe od
Oferenta do Partnera. Partnerzy powinni wspomagać i przyczyniać się do realizacji zadnia, ale nie mogą
sami wykorzystywać dotacji.
KOSZTORYS I HARMONOGRAM
20. Czy w Regulaminie określona została wysokość grantów jakie mają przyznawać Operatorzy w ramach

projektów?
Nie, kwestia ta została pozostawiona do decyzji Oferentom, tak aby mogli oni dostosować kwotę
mikrograntu do specyfiki i potrzeb społeczeństwa obywatelskiego z danego regionu.

21. Czy w ramach kategorii I.B można zaplanować zakup sprzętu dla członków organizacji (np. kilku

laptopów)?
Tak, jest to możliwe, jednakże należy pamiętać, iż wydatki te powinny przyczyniać się do rozwoju
instytucjonalnego organizacji – każdy planowany wydatek w tej kategorii powinien być uzasadniony.

22. Czy wydatki na wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych będących adresatami

działań realizowanych w ramach projektu (innych niż Oferent) należy zakwalifikować do kategorii I.B?
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Nie. Wydatki te, jeżeli wpisują się w cel i działania przewidziane w projekcie oraz są przeznaczone na
merytoryczną realizację Oferty, powinny zostać wpisane w kategorii I.A.

23. Czy w ramach kategorii I.B można zakupić środki trwałe, których koszt jednostkowy wynosi powyżej

10.000 zł?
Środki trwałe, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 10.000 zł są zgodnie z Regulaminem…
kosztami niekwalifikowalnymi niezależnie od kategorii kosztów.
24. Czy działania dofinansowane w ramach kategorii I.B powinny zakończyć się w okresie realizacji projektu?

Tak, wszystkie działania finansowane w ramach dotacji muszą zostać przeprowadzone i zakończone w
terminie realizacji projektu.

25. Co oznacza w harmonogramie kolumna pt. Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną

umowy?
W kolumnie Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy w harmonogramie
należy wpisać, które z działań będą realizowane przez podmiot inny niż Oferent: będą realizowane przy
pomocy partnera (np. za promocję projektu będzie odpowiadał partner) lub które zostaną podzlecone
do wykonania innym podmiotom (np. przeprowadzenie szkolenia przez firmę szkoleniową).

26. Czy jest to możliwe w ramach FIO 2019 zaplanowanie podpisania umowy zlecenia i porozumienia

wolontariackiego z tą samą osobą na te same działania?
Nie – takie rozwiązanie nie jest dozwolone. Zgodnie z Regulaminem: Niedopuszczalne jest
wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia, o
którym mowa w art. 44 ust. 1 UoDPPioW (porozumienia wolontariackiego) lub umowy cywilnoprawnej i porozumienia wolontariackiego.

27. Jaka część dotacji musi zostać przeznaczona na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych

przedsięwzięć ?
Zgodnie z zapisami regulaminu (str. 11) w ramach kategorii I nie mniej niż 50% dotacji musi być
przeznaczone na realizację inicjatyw grup nieformalnych oraz mikrodotacje. Maksymalna kwota
mikrodotacji ustalana jest przez Oferenta. Przyznane środki w ramach mikrodotacji muszą zostać
wykorzystane do końca listopada 2020 roku.
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28. Do której kategorii kosztów należy zaliczyć koszty związane z działaniami animacyjnymi, edukacyjnymi

oraz promocyjnymi?
Koszty związane z prowadzeniem działań animacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych należy
przyporządkować do Kategorii I.A – Koszty merytoryczne, w tym koszty promocji.

29. Czy w przypadku konkursów, które zostaną ogłoszone przez Operatorów, nabór wniosków od młodych

organizacji, grup nieformalnych i grup samopomocowych będzie musiał odbywać się również w formie
elektronicznej poprzez specjalny Generator?
Wybrani operatorzy w ramach Priorytetu 1 nie mają obowiązku tworzenia lub posiadania specjalnych
elektronicznych generatorów ofert. Nabór ofert od młodych organizacji, grup nieformalnych i grup
samopomocowych może być prowadzony również w formie papierowych formularzy. Sposób
przeprowadzenia konkretnych konkursów będzie określał Regulamin opracowany przez wyłonionych
Operatorów.

30. Jak należy traktować zapis działania, znajdujący się w generatorze dotyczący Mikrodotacji, czy dotyczy

on stricte tylko i wyłącznie Mikrododacji których będziemy udzielać jako regranting, a pozostałe działania
opisać w następnych punktach?
Zapis w Systemie Obsługi Dotacji, należy traktować tylko i wyłącznie, jako działanie dotyczące
udzielania mikrodotacji, wszystkie pozostałe działania, dotyczące animacji, promocji, wsparcia
udzielanego beneficjentom itp. należy uwzględnić w innych działaniach.

OCENA OFERT
31. Czy IV. Kryterium oceny ofert- możliwość realizacji oferty (w partnerstwie formalnym, w ramach oferty

wspólnej bądź partnerstwie nieformalnym) z uwzględnieniem doświadczenia jej członków, oznacza, że
projekt musi być realizowany w partnerstwie?
Nie, taki zapis oznacza, że do oceny potencjału organizacji, bierze się pod uwagę potencjał tej
organizacji oraz potencjał partnerów, jeżeli tacy występują w ofercie. Udział partnerów nie jest
konieczny.
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32. Czy składając ofertę bez partnerów, istnieje możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów w IV.

Kryterium oceny możliwość realizacji oferty (w partnerstwie formalnym, w ramach oferty wspólnej bądź
partnerstwie nieformalnym) z uwzględnieniem doświadczenia jej członków?
Tak, istnieje taka możliwość, jeżeli podmiot składający wniosek posiada odpowiednie doświadczenie,
zasoby i potencjał do samodzielnej realizacji projektu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
33. Czy planowane rozliczanie dotacji poprzez weryfikację założonych w ofercie celów, rezultatów i działań

oznacza zniesienie obowiązku dokumentowania finansowo-księgowego poniesionych wydatków?
Nie, zgodnie z Regulaminem… wydatki finansowe ponoszone w ramach projektów muszą być
dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu
księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dowody księgowe
dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu własnego zaangażowanego w projekty, winny być opisane w
sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o
rachunkowości.

34. Czy przygotowanie prezentacji na zakończenie projektu jest obowiązkowe?

TAK. Każdy z Operatorów, który realizował projekt jest zobowiązany do przygotowania prezentacji
podsumowującej zrealizowane zdanie.

35. Z jakich elementów powinna się składać prezentacja podsumowująca zrealizowany projekt?

W prezentacji powinny znaleźć się następujące elementy:


Slajd tytułowy: nazwa zadania, oferenci, czas realizacji projektu.



Krótka charakterystyka projektu (obszar działania, główne problemy które udało się zidentyfikować
np. niska aktywność społeczna, białe plamy itp.).



Realizacja – co udało się zrobić (przeprowadzone konkursy, w tym liczba złożonych
i dofinansowanych wniosków, działania animacyjne etc.).



Dobre praktyki podejmowane przez Operatora (działania, którymi chce pochwalić się Operator np.
skuteczne działania promocyjne, czy upowszechniające, zmiany jakie projekt wprowadził
w środowisku/ regionie poprzez np. pozyskanie na stałe gmin do współpracy itp. ).
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Dobre praktyki wśród dofinansowanych projektów/przykłady dofinansowanych projektów (do 3
projektów).
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