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Ogłoszenie naboru  

„Wniosków o udzielenie mikrograntu”  

w ramach projektu pt.  

„NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA  

ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” (NABÓR nr 3) 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

 

 

 

 Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza 

Uczestników projektu pt. „Nawigator-kompleksowy program wspierania rozwoju 

ekonomii społecznej” do składania „Wniosków o udzielenie mikrograntu”. 

 

 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 23 stycznia 2019 r., od godziny 8.00 (dzień 

otwarcia naboru). Wnioski składane są w trybie ciągłym w terminie do dnia 29 marca 

2019 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru nr 3). 

 

Miejsce i sposób składania wniosków: 

Wnioski będzie można składać osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierem w godzinach od 

8:00 do 15:00, w: 

 Biurze Projektu, ul. Księdza Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl; 

 

W przypadku osobistego złożenia wniosku, osoba składająca wniosek otrzyma 

potwierdzenie jego złożenia z określeniem daty i godziny wpływu oraz numerem wniosku. 

W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data 

wpływu wniosku do Biura Projektu. 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentów/ 

przesyłki. Data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia 

naboru wniosków. Potwierdzeniem wpływu dokumentów drogą pocztową/kurierem będzie 

przesłanie do Uczestnika Projektu pisma informującego o nadanym numerze wniosku,  

w formie e-mailowej. 

 

Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, po terminie zakończenia naboru, 

jak również dokumenty złożone wielokrotnie w ramach jednego naboru nie będą podlegać 

rozpatrzeniu. 
 

Kto może składać wnioski o udzielenie mikrograntu?: 

a) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną z obszaru realizacji 

Projektu, z wyłączeniem: fundacji Skarbu Państwa i ich oddziałów, fundacji 

utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, 

lokalnych grup działania oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą 

aplikować organizacje w stanie likwidacji. 
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b) grupy nieformalne z obszaru realizacji Projektu, liczące min. 3 osoby pełnoletnie, 

c) PES, które działają na obszarze realizacji Projektu, 

d) instytucje, które działają na obszarze realizacji Projektu. 

 

O mikrogranty mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby, podmioty, instytucje 

uczestniczące w działaniach animacyjnych, realizowanych w ramach Projektu.  

 

Wnioskowanie o mikrogrant musi zostać poprzedzone uzyskaniem rekomendacji od 

Animatora uczestniczącego w pracach nad przygotowaniem projektu/ przedsięwzięcia/ 

inicjatywy na rzecz ES. 

 

Na co można otrzymać dotację w postaci mikrograntu? 

Dotacja w formie mikrograntu wspierać ma działania, w ramach których realizowane będą 

przedsięwzięcia mające na celu promowanie i rozwój ekonomii społecznej, a jednocześnie: 

a) wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, 

b) przejrzyście i zrozumiale definiują odbiorców projektu/ przedsięwzięcia/ inicjatywy, 

c) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowany harmonogram działań, mierzalne 

rezultaty i rozsądne koszty realizacji, 

d) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, 

społeczne, ludzkie i finansowe, 

e) cechuje je kompletność, tj. w wyniku wykorzystania mikrograntu osiągnięte 

zostaną zaplanowane produkty i rezultaty, 

f) przewidują różnorodny, skuteczny i efektywny sposób informowania potencjalnych 

uczestników działań realizowanych ze środków mikrograntu, 

g) zapewniają transparentność i zachowanie zasad równego dostępu dla 

potencjalnych odbiorców działań realizowanych w ramach mikrograntów,  

h) posiadają budżet adekwatny do zaplanowanych zadań. 

 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu ubiegający się o mikrogrant zobowiązany jest 

do złożenia następujących dokumentów: 

a) Wniosek o udzielenie mikrograntu - Załącznik nr 6,  

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy- Załącznik nr 6a, 

c) Oświadczenie osoby fizycznej wnioskującej o mikrogrant /Oświadczenie osoby 

prawnej / innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej, o ile posiadają zdolność prawną wnioskującej o mikrogrant - Załącznik 

nr 6b / Załącznik nr 6c, 

d) Kopia listu intencyjnego od Animatora uczestniczącego w pracach nad 

przygotowaniem projektu / przedsięwzięcia / inicjatywy na rzecz ekonomii 

społecznej,   

e) Dokument rejestrowy (jeśli dotyczy), 

f) Kopia porozumienia kooperacyjnego / porozumienie Grupy Inicjatywnej lub inny 

dokument potwierdzający status Beneficjenta pomocy, 

g) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 

2014r., Dz.U z 2014 r. poz. 1543) (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 10c, 

h) Informacje o otrzymanej pomocy de minimis (oświadczenie o otrzymaniu/ 

nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym składany jest Wniosek o dotację 

oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis lub 

o wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z kserokopiami zaświadczeń) 

(jeśli dotyczy) Załącznik nr 10d, 
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i) Oświadczenie dotyczące podatku VAT (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 24. 

 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu może złożyć wniosek o przyznanie mikrograntu tylko 

jeden raz, w całym okresie realizacji Projektu. 

 

 

Wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o udzielenie 

mikrograntu:  

1. Wniosek o udzielenie mikrograntu wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia) w 

zamkniętej kopercie. 

Poniżej przedstawiamy wzór opisu koperty: 

 

 

WZÓR OPISU KOPERTY 

 

 

2. Wniosek o udzielenie mikrograntu oraz załączniki muszą być wypełnione 

elektronicznie, w języku polskim. 

3. Każde pole wniosku o udzielenie mikrograntu powinno być wypełnione; 

pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego będzie stanowić błąd formalny 

podlegający jednokrotnemu uzupełnieniu. Jeżeli w dokumencie dane pole nie 

dotyczy Uczestnika/Uczestniczki Projektu, konieczny jest zapis „nie dotyczy” lub „-”.  

4. Komplet dokumentów powinien być trwale spięty w skoroszycie z perforacją 

(otworami umożliwiającymi wpięcie skoroszytu do segregatora). 

5. Oryginały dokumentów powinny być podpisane przez upoważnioną osobę/ osoby. 

6. Oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie przez osoby 

wnioskujące o dofinansowanie, upoważnione do podpisania wniosku o udzielenie 

mikrograntu.  

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie 

mikrograntu znajdują się w Regulaminie Projektu „Nawigator-kompleksowy program 

wspierania rozwoju ekonomii społecznej”. 

 

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Biuro Projektu „Nawigator-kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” 

ul. Księdza Piotra Skargi 6  

37-700 Przemyśl 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestników składającego/składających wniosek 

Adres Uczestnika/Uczestników składającego/ składających wniosek 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE MIKROGRANTU 

 

Działanie 8.5.  Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

Projekt pt.: „Nawigator-kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” 
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Informujemy, że informacja o rozpoczęciu naboru została zamieszczona na 

stronie internetowej projektu  www.projekt-nawigator.pl, na stronie internetowej 

PROWES www.prowes.com.pl, w Biurze Projektu oraz w Lokalnych Centrach Ekonomii 

Społecznej w Przemyślu i Łańcucie. 

 

Wniosek o udzielenie mikrograntu wraz z aktualnymi załącznikami jest cały czas 

dostępny na stronie internetowej projektu  www.projekt-nawigator.pl, na stronie 

internetowej PROWES www.prowes.com.pl w zakładce DOKUMENTY/REGULAMIN. 

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów:  

16 642 77 22, 791 936 981, 506 146 341. 

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą elektroniczną pod adres: 

biuro@prowes.com.pl.  

 

 
 

 

 

 

mailto:biuro@prowes.com.pl
http://www.projekt-nawigator.pl/
http://www.projekt-nawigator.pl/
http://www.prowes.com.pl/
http://www.projekt-nawigator.pl/
http://www.prowes.com.pl/
mailto:biuro@prowes.com.pl

