
FUNDUSZ
AKUMULATOR
SPOŁECZNY
Dotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na
Pomorzu



Fundusz AKUMULATOR
SPOŁECZNY 2020

Zadanie publiczne

wspierane przez Narodowy
Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-
2020

AKUMULATOR SPOŁECZNY

to przyjazny, trwały i innowacyjny
fundusz, mający na celu
pobudzenie aktywności społecznej
mieszkańców Pomorza.



Dla kogo?

w tym grupy samopomocowe
(grupy działające na rzecz swoich  
własnych interesów, mające ten
sam problem i próbujący go
wspólnie i we własnym gronie
rozwiązać: 
a) składające wniosek
samodzielnie, lub 
b) składające wniosek przez
organizację pozarządową
posiadającą osobowość prawną.

Grupy nieformalne 
(min. 3 osoby, realizujące lub
chcące realizować wspólne
działania 
w sferze pożytku
publicznego, a nie
posiadające osobowości
prawnej)



Dla kogo?

wpisane do KRS, 
rejestru prowadzonego przez
Starostwo Powiatowe - 

 rejestru prowadzonego przez
ARiMR - w przypadku Kół
Gospodyń Wiejskich. 

w przypadku klubów
sportowych i stowarzyszeń
zwykłych,

Młode organizacje
pozarządowe

do 30 miesięcy od rejestracji,
z rocznym budżetem do 
25 000,00 zł 

Posiadające osobowość prawną
lub tzw. ułomną osobowość
prawną:



RODZAJE DOTACJI
minigranty na inicjatywy i małe projekty

granty do 5 000,00 zł na projekty -
działania ze sfery pożytku publicznego 

 



1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;

DOTACJE
MOŻNA
PRZEZNACZYĆ
NA:
projekty w dowolnej ze sfer pożytku publicznego 



DOTACJE
MOŻNA
PRZEZNACZYĆ
NA:
projekty w dowolnej ze sfer pożytku publicznego 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
 i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.



zakup materiałów biurowych,
artykułów plastycznych 
i innych materiałów, np. do zajęć,
warsztatów, itp.

koszty koordynacji i zarządzania
projektem (maks. 20% kwoty dotacji
na koszty administracyjne, w tym do
10% na koszty rozliczenia projektu), 

koszty podróży krajowych 
i zagranicznych,  

wynagrodzenia specjalistów,
honoraria,

wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia,
transportu,

koszty druku i promocji,

zakup elementów wyposażenia i sprzętu, jeżeli
jest to merytorycznie uzasadnione. 



Maksymalnie 40% kwoty dotacji można przeznaczyć na rozwój młodej organizacji

zakup sprzętu biurowego, sprzętu
związanego z obszarem działań
organizacji 

zakup oprogramowania komputerowego,
księgowego, zakup aplikacji i sprzętu do
komunikacji i pracy zdalnej oraz działania
organizacji on-line 

adaptacja lokalu (który organizacja
ma prawo wykorzystywać dla
swojej działalności przez okres co
najmniej 6 miesięcy po zakończeniu
projektu

podniesienie kwalifikacji
pracowników, wolontariuszy

częściowe finansowanie kosztów
osobowych związanych z obsługą
prawną, informatyczną

poszerzenie zakresu świadczonych
usług

pomoc w opracowaniu merytorycznych planów
rozwoju (w tym również związanych z
przyznaną dotacją - maks. 10% dotacji) na
okres co najmniej 12 miesięcy 



ZABRONIONE
JEST
FINANSOWANIE 
 

udzielanie pożyczek
przedsięwzięć, które zostały już
zrealizowane
celów religijnych i politycznych oraz
uprawiania kultu religijnego 
zakup środków trwałych i
wyposażenia, które nie jest
merytorycznie uzasadniony
bezpośredniej pomocy finansowej dla
osób fizycznych, 
inwestycji (np. zakup gruntów,
budowa obiektów przemysłowych,
oczyszczalni ścieków, itd.



ZABRONIONE
JEST
FINANSOWANIE 
 

podatku od towarów i usług, gdy
istnieje możliwość jego odliczenia lub
odzyskania,
tworzenia kapitału żelaznego
organizacji, 
kosztów ponoszonych za granicą, 
kar, grzywien i odsetek karnych, 
zakup napojów alkoholowych,
wyrobów tytoniowych i innych
używek,
podstawowej działalności instytucji
publicznych wynikających 

podatku dochodowego od osób
prawnych,
prowadzenia działalności
gospodarczej.

z właściwych im ustaw, 



ŚRODKI TRWAŁE
W ramach konkursu nie można finansować
zakupu środków trwałych, tj. produktów 
o wartości jednostkowej min. 10 000,00 zł
(dot. także opcji współfinansowania
wydatków z dotacji i innych źródeł!!!



5 000 zł

KWOTA 
Również w przypadku grup nieformalnych 

Wkład własny nie jest wymagany !!!

Komisja ma prawo przyznać dotację 
w pełnej lub niepełnej kwocie
wnioskowanej przez organizację/grupę. 

Średnio na powiat:

40 000 zł 
20 000 zł 

Limit środków: 



WAŻNE

Nabór wniosków:

Wyniki I etapu oceny :

25/05/2020 - 05/07/2020

do 24 lipca 2020 r. 

Wyniki I etapu oceny : do 31 lipca 2020 r. 

Realizacja projektów : 01/08/2020 - 15/11/2020

TERMINY



 

Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy organizacja udziela osobowości prawnej
kilku grupom nieformalnym, bądź sama wnioskuje i jednocześnie występuje
jako patron grupy nieformalnej. 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line
www.witkac.pl i wypełnić formularz. 

Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek. 

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora online !!!

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy nieformalne, które mają siedzibę 
i planują prowadzić działania na terenie województwa pomorskiego. 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy nieformalne, które mają siedzibę 
i planują prowadzić działania na terenie województwa pomorskiego. 

W ramach konkursu nie można finansować zakupu środków trwałych (tj. zakupu produktów o wartości
jednostkowej min. 10 000 zł, dot. także opcji współfinansowania wydatków z dotacji i innych źródeł.
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Wniosek 
złożony w terminie, w generatorze wniosków, kompletny (posiada odpowiedzi na wszystkie pytania). 

Złożony
przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie.

Harmonogram
działań projektowych mieści się w przedziale czasowym określonych w regulaminie.

Budżet
jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych). 

Kwota 
wnioskowanego wsparcia nie przekracza kwot z regulaminu.

Środki z wnioskowanego wsparcia nie
zostały zaplanowane na zakup środków trwałych (tj. produktów o wartości jednostkowej min. 10 000 zł).

W ramach składanej oferty nie przewiduje się pobierania opłat od uczestników
działań projektowych. 
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Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu:

Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań i promocja projektu:

Budżet projektu:

- jasno określony/a problem/potrzeba/pomysł, ważny/a dla społeczności i/lub grupy, 
której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;
- wyczerpujący opis grup adresatów inicjatywy/projektu;
- dokładny opis atrakcyjnych i adekwatnych do problemu/potrzeb/pomysłu działań  projektowych oraz
poprawnie ułożony harmonogram - realność jego realizacji w przewidywanym czasie;
- opisane rezultaty projektu - realne, mierzalne, określone ilościowo - i ich trwałość.

- informacja o sposobie i skali zaangażowania mieszkańców oraz partnerów formalnych 
i nieformalnych (np. innych organizacji, samorządu lokalnego, grup nieformalnych, wolontariuszy/ek;
- informacja o sposobie promowania projektu (np. plakaty, informacje w lokalnych mediach, portale
społecznościowe, itp.) - jeżeli dotyczy;
- informacja o kontynuowaniu działań projektowych i sposobie ich kontynuowania;

- realność kosztów i ich zasadność; 
- poprawna kalkulacja wydatków; 
- dodatkowo zaangażowane zasoby własne i/lub partnerów.

Dodatkowo premiowane będą inicjatywy związane z szeroko rozumianą eliminacją
negatywnych skutków epidemii koronawirusa. 



KOMISJA 
OCENY
PROJEKTÓW
 

Wnioski ocenione pozytywnie (min. 50%
maksymalnej liczby punktów) przejdą
do drugiego etapu, który będzie polegał
na 5-minutowym spotkaniu on-line
komisji z przedstawicielami organizacji
lub grupy (forma spotkania do ustalenia
z lokalnym Operatorem). 

Drugi etap będzie przeprowadzony
pomiędzy 25 a 30 lipca 2020. 

Spotkanie on-line komisji nie dotyczą
organizacji i grup ubiegających się o
dofinansowanie do 500 zł. 

UWAGA: 
Brak połączenia z komisją (w jakiejkolwiek formie) może skutkować 
nie rekomendowaniem wniosku do dofinansowania!



AKUMULATOR
SPOŁECZNY

- 
to nie tylko
dotacje!!!

Szkolenia dla grantobiorców

Wsparcie informacyjne,
animacyjne i mentorskie 

Uniwersalny system
aplikowania o dotacje -
Witkac.pl

Spotkania sieciujące
grantobiorców i partnerów
Funduszu




