
PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, 
KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU 



CEL PROGRAMU

Włączenie aktywnych 
mieszkańców 
Wrocławia do współtworzenia 
programu Wrocław – Europejska 
Stolica Kultury 2016 



NA CZYM POLEGA PROGRAM?

W drodze konkursu wyłaniamy

pomysły na działania, które później

robimy razem.

Współorganizujemy projekty
ze wszystkich dziedzin sztuki 
i aktywności kulturalnej, społecznej oraz 
edukacyjnej

pod hasłem: „Przestrzenie dla piękna”



Poszukuj piękna we wszystkich 
sferach życia
a-przestrzeń intymna
b-przestrzeń prywatna 
c-przestrzeń społeczna 
d-przestrzeń publiczna 
e-przestrzeń natury 
f-cyberprzestrzeń

zgłoś swój pomysł na działanie



KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

• pełnoletnie osoby fizyczne

• nieformalne grupy osób fizycznych 
z dorosłym przedstawicielem

• fundacje, stowarzyszenia 

• spółdzielnie socjalne

• kościoły i związki wyznaniowe 

• wspólnoty mieszkaniowe



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez stronę:

http://www.wroclaw.pl/mikrogranty/

Wniosek jest aktywny tylko w okresie 
trwania naboru

Jeśli chcesz, żeby ktoś wprowadził za Ciebie 
wniosek do systemu – przyjdź na 
konsultacje w okresie trwania naboru ze 
spisanym pomysłem. Pomożemy Ci.

http://www.wroclaw.pl/mikrogranty/


mikro wsparcie =

maksymalna suma 
wsparcia dla jednej osoby 
= 10 000 zł rocznie

5 000 zł

PLUS
wsparcie techniczne, 
administracyjne, 
prawne, 
organizacyjne i promocyjne



KOSZTY, które może ponieść ESK 2016

honoraria

transport, zakwaterowanie i wyżywienie

wynajem przestrzeni

towary i usługi 

materiały 

promocja i publikacje 

dokumentacja fotograficzna, video, audio projektu

ZAiKS, prawa autorskie



NIE ORGANIZUJEMY

• Rocznic

• Projektów infrastrukturalnych (tym zajmuje się WBO)

• Projektów o charakterze komercyjnym, politycznym 
lub wyznaniowym

• Okolicznościowych/towarzyskich 

spotkań organizacji lub wąskiej grupy 

zainteresowanych

• Projektów tożsamych z działalnością gospodarczą 
wnioskodawcy i /lub jego partnera



WNIOSEK



1. Tytuł pomysłu 

2. Ja to bym …
Co chciałabyś/chciałbyś zrobić w ramach mikrograntów? 
Opisz dokładnie swój pomysł, ale nie lej wody 



3. Dlaczego? 
Dlaczego chcesz zrealizować ten pomysł? Skąd wziął się 
Twój pomysł? Dlaczego Twój pomysł pasuje do 
mikrograntów i do ESK?



4. Dla kogo? 
Komu dedykujesz swój pomysł?
Kto weźmie udział w Twoim projekcie? 
Kto skorzysta z Twojego projektu?



5. Gdzie? 
lista osiedli do wyboru
+ miejsce na adresy 



6. Na co wydam 5000 zł?
Za co trzeba będzie zapłacić, żeby 
zrealizować Twój pomysł?



7. Od siebie daję 
Co zapewniasz ze swojej strony? 
Pamiętaj, że nie musisz mieć pieniędzy. Od 
siebie możesz dać swoją pracę, swój sprzęt, 
możesz również wpisać tutaj, co dają Twoi 
partnerzy – np. udostępniają salę na 
warsztaty, dają gadżety firmowe na 
nagrody, pracują jako wolontariusze.

Jeśli masz partnerów/sponsorów napisz o tym co 
wniesiesz dzięki nim do projektu, nie musisz ich 
wymieniać z nazwy.



KIEDY?

Nabory:

1-15 LUTEGO

1-15 KWIETNIA

1-15 CZERWCA

Wyniki podajemy zawsze po 2 tygodniach. 



JAK WYGLĄDA PROCES?

1. Składanie wniosków.
2. Wstępna weryfikacja.
3. Poprawki i uzupełnienia.
4. Ocena komisji.
5. Ogłoszenie wyników.
6. Zaproszenia do negocjacji  podpisanie umowy.
7. Wniosek nie przeszedł? Weź udział w głosowaniu 

internetowym.
8. Ogłoszenie wyników głosowania internautów.
9. Zaproszenie do negocjacji  podpisanie umowy.
10. Realizacja projektu.
11. Rozliczenie – sprawozdanie.



KOMISJA OCENIAJĄCA

Komisja składa się z 5 osób – reprezentantów 
środowisk naukowych, artystycznych, 
pozarządowych, edukacyjnych i autorów 
projektów zrealizowanych już w programie.

Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami z 
regulaminu, jednak ostateczna liczba punktów 
to suma ocen jurorów bez uwzględnienia 
wartości najwyższej i najniższej.



KRYTERIA OCENY

temat i uzasadnienie (30)

zaangażowanie mieszkańców
Wrocławia (20)
wkład własny wnioskodawcy
(15)
uzasadnione koszty realizacji
(10)
dopasowanie środków do
grupy odbiorców (10)
potencjał rozwojowy (15)



KRYTERIA OCENY
• temat i uzasadnienie (do 30 punktów) – Twój pomysł

dostanie dużo punktów, jeśli chcesz zrobić coś dla
społeczności lokalnej, a proponowane działania
posiadają wysoką wartość merytoryczną oraz cechują
się kreatywnością i pomysłowością. Ocena obejmuje
też zgodność z założeniami Programu, dlatego w
uzasadnieniu warto wykazać, m. in. że proponowane
przez Ciebie działanie jest potrzebne i realizuje hasło,
którym Wrocław wygrał tytuł ESK 2016: „Przestrzenie
dla piękna”. Ważne jest dla nas abyś sama/sam
określiła/określił, czym jest dla Ciebie piękno oraz
wybrała/wybrał przestrzeń, której dotyczy Twój
pomysł: intymna, prywatna, publiczna, społeczna,
natura, cyberprzestrzeń, a także środki wyrazu, które
chcesz zastosować w projekcie. Zaprezentowana
koncepcja powinna być spójna.



• uzasadnione koszty realizacji (do 10 punktów) – Twój pomysł 
dostanie dużo punktów, jeśli planujesz zakup adekwatnych do 
pomysłu towarów, dzieł i usług, a zaplanowane koszty są 
niezbędne, rzetelnie oszacowane i racjonalne 

• dopasowanie środków do grupy odbiorców (do 10 punktów) – Twój pomysł 
dostanie dużo punktów, jeśli działania, które zaplanujesz, są odpowiednio 
dobrane do grupy, dla której chcesz coś zrobić oraz do potrzeb wybranego 
środowiska lokalnego 

• potencjał rozwojowy i/lub innowacyjność projektu (do 15 punktów) – Twój 
pomysł dostanie dużo punktów, jeśli daje szansę na zintegrowanie/wzmocnienie 
społeczności lokalnej lub ma potencjał do kontynuacji w przyszłości, jak również 
wtedy gdy jest nowym pomysłem, nierealizowanym dotychczas w  danym 
miejscu lub temacie.

• Każdy pomysł realizowania projektu poza obszarem Starego Miasta (20 pkt)

• zaangażowanie mieszkańców Wrocławia (20 punktów) –
Twój pomysł dostanie dużo punktów, jeśli zaangażujesz
lokalną społeczność w proces realizacji swojego pomysłu,
a nie tylko jako publiczność



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE
BŁĘDY FORMALNE

• Terminy realizacji projektu 

wykraczają poza regulaminowe ramy

• Kwota pożądanego wkładu finansowego ESK 
w projekt przewyższa 5000 zł

• Projekt już się kończy, a wnioskodawca chce 
zwrotu poniesionych kosztów

• Wnioskodawca złożył więcej niż 1 wniosek



LITERACKI BUDŻET 
OBYWATELSKI

• Specjalne „mikroGranty literackie” w ramach 
projektu Bibliopolis

• Przeznaczenie: zwiększenie obecności książki 
we Wrocławiu

• Działania w przestrzeni miejskiej, 
zostawiające ślad i angażujące mieszkańców

• Dwa nabory wniosków: 7-21 marca i 7-21 
czerwca



DYŻURUJEMY

od poniedziałku do piątku w okresie 

trwania naboru 

1-5 lutego

8-12 lutego 

15 lutego

17:00-19:00

BARBARA przy ul. Świdnickiej 8c



WIĘCEJ

www.wroclaw2016.pl/mikrogranty

www.facebook.pl/mikrogranty

Zespół Programu:

Anna Pasternak, Martyna Gach, Marta Kępa –
mikrogranty@wroclaw2016.pl

http://www.wroclaw2016.pl/mikrogranty
http://www.facebook.pl/mikrogranty



