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Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie” 

realizowany był w latach 2014-2016  

  

 Program grantowy realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania 

publicznego, zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a ww. podmiotami. 

 



Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
ul. T. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik 
tel.: 32 739 55 12, fax: wew. 106 
Osoba do kontaktu:  
Katarzyna Weideman-koordynator projektu 
 
e-mail: cris@slaskielokalnie.pl  
www.cris.org.pl 

Operatorzy Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie” w latach 2014-2016 

Fundusz Lokalny Ramża 
ul. 3 Maja 17, 44-230 Czerwionka - Leszczyny 
tel.: 609 234 080 
Osoba do kontaktu: 
Marcin Stempniak-animator, specjalista ds. promocji 
 
e-mail: ramza@slaskielokalnie.pl 
www.ramza.org 
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Adresaci zadania/programu:  
Pierwsza grupa podmiotów (nowopowstałe NGO) - na rozwój organizacji, w tym m.in. zakup sprzętu 
biurowego, adaptację lokalu czy podniesienie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy: 
Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
Roczny budżet podmiotu nie mógł przekraczad kwoty 25 tys. zł. 
 
 
Druga grupa podmiotów (NGO działające) - realizacja przedsięwzięd w dowolnej ze sfer pożytku publicznego:  
- Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
Roczny budżet podmiotu nie mógł przekraczad kwoty 25 tys. zł. 
- Grupy nieformalne - nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizowad działania w sferze 
pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne mogły ubiegad się o 
dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalnośd pożytku publicznego. 
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Efekty, rezultaty i produkty programu 
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Ilości i wartości przyznanych grantów 

2014 

• Liczba przyznanych dotacji - 130  

• Kwota przyznanych dotacji – 600 021,35 

2015 

• Liczba przyznanych dotacji - 211  

• Kwota przyznanych dotacji – 798 372,03 

2016 

• Liczba przyznanych dotacji - 159  

• Kwota przyznanych dotacji – 750 391,16 

suma 

• Liczba przyznanych dotacji - 500  

• Kwota przyznanych dotacji – 2 148 784,54 



Przykłady zrealizowanych 
projektów i inicjatyw społecznych 



Warsztaty komputerowe dla seniorów 



Dziadkowie i wnuki  
na jednym placu 
czyli integracja 

międzypokoleniowa 



Filmoterapia z 
najmłodszymi 



Międzypokoleniowa 
akademia kulinarna 



Rodzinne 
poszukiwanie 

tożsamości 



Wakacje na sportowo 
ze streetballem 



Królewna śnieżka w przedszkolu 



Dzieci listy i kartki piszą… 



Doposażenie młodych organizacji w nowy sprzęt biurowy 
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Program jako dobra praktyka 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierad  mieszkaoców 
swojej wspólnoty lokalnej poprzez wdrożenie tzw. Regrantingu czyli 
zdecentralizowanej formy przekazywania środków mieszkaocom w 
ramach konkursów ofert. 
 
…kilka najważniejszych informacji o regrantingu na kolejnych slajdach 

czyli piędset  inicjatyw obywatelskich 
zrealizowanych na obszarze 
województwa śląskiego w okresie od 
czerwca 2014 do listopada 2016 



samorząd 

dotacja 

NGO 

Lokalne podmioty i organizacje społeczne 

Inicjatyw obywatelskie mieszkańców 



Wprowadzenie regrantingu wiąże się z licznymi korzyściami, w tym m.in: 
dla samorządów 
 zmniejszenie obciążeo organizacyjnych i ludzkich związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, 

monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania przyznanych dotacji, 
 skuteczniejsze dotarcie z ofertą konkursów do różnych organizacji i środowisk, 
 lepsza jakośd ofert składanych w konkursach, 
 pomnożenie środków przeznaczonych na realizację zadao publicznych dzięki potencjalnemu wkładowi ze strony 

operatora i grantobiorców, 
 efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zlecanie zadao publicznych, 
 budowanie dobrego wizerunku, 
dla organizacji pozarządowych 
 lepsze dostosowanie warunków konkursu do specyfiki działania lokalnych organizacji, 
 prostsze procedury ubiegania się o dotacje i ich wykorzystania, a zatem łatwiejszy dostęp do dotacji, 
 większe wsparcie przy składaniu ofert i rozliczaniu przyznanych dotacji oraz przy realizacji dofinansowanych 

projektów, 
 większa pula środków przeznaczonych na dotacje, 
dla mieszkaoców 
  więcej środków przeznaczonych na projekty realizowane w społeczności lokalnej, 
  więcej dobrych projektów służących mieszkaocom, 
  projekty w nowych obszarach, dotychczas nieobjętych otwartymi konkursami ofert, 
  silny lokalny operator, który może przyciągad dodatkowe środki zewnętrzne. 
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