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Angażowanie 
społeczności lokalnej 
w pozyskiwanie funduszy 



www.otop.org.pl

O czym opowiem

Źródła finansowania projektów przyrodniczo-edukacyjnych o zasięgu lokalnym
• Środki publiczne
• Środki prywatne

Zasady (wymogi formalne) konkursów i naborów ciągłych

Przykłady zrealizowanych działań

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding)

Potencjalne źródła funduszy w OTOP



www.otop.org.pl

Dotacje (granty) celowe ze środków publicznych
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Wsparcie organów administracji publicznej

Wynika z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Organy administracji publicznej (urzędy wojewódzkie, urzędy gmin/miast) 
wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;

Odbywa się to na dwa sposoby:
• poprzez organizację otwartych konkursów;
• na podstawie wniosku złożonego przez organizację w trybie ciągłym (tzw. 

„małe granty”) .



Wsparcie organów administracji publicznej – konkursy
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Wsparcie organów administracji publicznej – konkursy

Konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dotyczący Święta 
Wisły obejmuje:
• realizację działań żeglugowych, sportowych, edukacyjnych dla uczestników 

wydarzenia pn. „Święto Wisły” (planowanego na dzień 7.09.2019 r.),
• realizację jedno- lub kilkudniowego, niezależnego lub cyklicznego działania z 

zakresu żeglugi, sportu, edukacji, kultury w okresie 1.05–31.10.2019 r.

Oferty muszą zawierać propozycję działań na Święto Wisły oraz propozycję 
przynajmniej jednego działania niezależnego lub cyklicznego (termin: 1.05 – 
31.10.2019 r.).

Termin składania wniosków: 14 stycznia 2019 r.
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Wsparcie organów administracji publicznej – mały grant

Tryb zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu na 
podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. mały grant;

Wynika z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Małe granty przyznawane są na zadania publiczne o charakterze lokalnym lub 
regionalnym, które spełniają łącznie dwa warunki:
• koszt dotacji nie przekracza 10 000 zł;
• zadanie musi zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

W Krakowie:

Doroczny konkurs na działania z zakresu edukacji przyrodniczej (działania 
nieinwestycyjne) – dotacja do 100% finansowania projektu. Ale trzeba wygrać 
konkurs, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem!

Nabór ciągły – dotacje do 40% finansowania działań projektu.

www.otop.org.pl



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Projekt OTOP:

Narzędzia wspierające wdrażanie 
przyjaznych środowisku form 
gospodarki rolnej w Małopolsce

www.otop.org.pl
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Dotacje (granty) fundacji



Fundusz Inicjatyw Społecznych



Fundusz Inicjatyw Społecznych

W województwie małopolskim operatorem środków jest m.in. Biuro Inicjatyw 
Społecznych;

Wsparcie dla grup nieformalnych, młodych organizacji pozarządowych i grup 
samopomocowych;

Niewielkie granty 1500–5000 zł przyznawane są w trybie konkursowym (nabór trwa);

Duże wsparcie dla grup i organizacji na etapie pisania wniosków, realizacji projektu, 
zawiązywaniu własnej organizacji.

www.otop.org.pl



Dolnośląskie Małe granty

www.otop.org.pl
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Dolnośląskie Małe Granty 2017

Grupa nieformalna: Sąsiadki z Kwaśnego Źródła

Tytuł projektu: Byle do wiosny... Razem raźniej 
w zimowy czas

Cel: Celem  projektu  było zorganizowanie  
społeczności  lokalnej  jednego z Wrocławskich 
osiedli wokół wspólnego  celu – upiększenia 
przestrzeni  wspólnej  poprzez  nasadzenia  
i  uporządkowanie  zieleni  oraz  wzbudzenie 
postaw proekologicznych m.in. poprze zajęcia 
z ornitologiem.

Fot. Anna Bajor



Fundusze prywatne

www.otop.org.pl

Programy spółek/korporacji, które chcą być postrzegane jako przyjazne środowisku



Fundusze prywatne
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Programy spółek/korporacji, które chcą być postrzegane jako przyjazne środowisku



Fundusze prywatne

www.otop.org.pl

Programy spółek/korporacji, które chcą być postrzegane jako przyjazne środowisku



Fundusz dla przyrody

Projekt: Poprawa warunków siedliskowych 
nietoperzy w okolicach użytku ekologicznego 
Staw Królówka w Krakowie (2015 r.)

Beneficjent: Stowarzyszenie Krakowska Fabryka Talentów

Kwota dotacji: 2620 zł;

Fot. Archiwum Szkoły Open Future, Kraków
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Dotacje (granty) organizacji
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Koszt wsparcia do 1000 zł

Minikonkurs na mikroprojekty
Klub Przyrodników

www.otop.org.pl



źródło: www.kp.org.pl

Projekt:
Ochrona obszaru Natura 2000 
Modraszki
koło Opoczki przed roślinami 
inwazyjnymi (2010 r.)

Beneficjent: osoba prywatna

Budżet: 182 zł

fot. APK

www.otop.org.pl

Minikonkurs na mikroprojekty
Klub Przyrodników



Projekt: Ogławianie wierzb nad Notecią (2011 r.)

Beneficjent: Noteckie Koło PTOP Salamandra

Budżet: 480,10 zł
źródło: www.kp.org.pl

Minikonkurs na mikroprojekty
Klub Przyrodników

www.otop.org.pl



Gdzie szukać informacji o konkursach
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Finansowanie społecznościowe (crowdfunding)
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Finansowanie społecznościowe (crowdfunding)

Mechanizm zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę osób wpłacających 
pieniądze na rzecz projektu. Ale istnieje też crowdfunding dotacyjny.

Polskie platformy crowdfundingowe: 
               ideowi.pl    polakpotrafi.pl    wspieram.to    zrzutka.pl

Platforma oraz operator płatności pobierają prowizję! No i uwaga, trzeba 
wywiązać się z obowiązków podatkowych!

akademiacrowdfundingu.pl

Crowdfunding: skutki w PIT , CIT i VAT (www.rp.pl, 20.09.2017)

file:///C:/Users/Minia/Desktop/ideowi.pl
https://polakpotrafi.pl/
https://wspieram.to/
file:///C:/Users/Minia/Desktop/zrzutka.pl
http://akademiacrowdfundingu.pl/
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309209971-Crowdfunding-skutki-w-PIT--CIT-i-VAT.html


Finansowanie społecznościowe (crowdfunding)
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Grupy lokalne OTOP
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Grupy lokalne OTOP – udział w konkursach

Jako część Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków spełniają wymóg bycia 
organizacją pozarządową i mogą brać udział w konkursach adresowanych do 
takowych, ale…

aby to zrobić muszą porozumieć się 
z Sekretariatem OTOP, bo tylko Zarząd 
OTOP (ewentualnie osoby 
posiadające pełnomocnictwo Zarządu 
OTOP) może podpisywać dokumenty, 
jakimi są wnioski aplikacyjne.

Fot. Tymoteusz Mazurkiewicz
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Grupy lokalne OTOP – udział w konkursach grantowych

Doprecyzowania wymagają w szczególności na etapie konstruowania wniosku :
• zakres odpowiedzialności przedstawiciela grupy za realizowany projekt;
• koszty obsługi finansowej działania;
• inne koszty pośrednie, jeśli można je uwzględnić w budżecie projektu;
• Sposoby promocji OTOP w ramach planowanych działań.

A na etapie realizacji projektu:
• sposób wyłaniania dostawców/wykonawców usług;
• obieg dokumentów.

Bardzo ważną kwestia jest też to, czy dotacja w ramach danego konkursu 
wypłacana jest w formie zaliczki czy refundacji.



www.otop.org.pl

Grupy lokalne OTOP – 25%

Uchwała Zarządu OTOP 2014/06/03 z dn. 24 października 2014 r.:

Z woli postanowienia WZC OTOP Zarząd OTOP ustala dotację dla grup lokalnych 
w wysokości 25% kwoty składek jednostek członkowskich przypadającej na 
jednostkę członkowską danej grupy lokalnej.

W praktyce grupy rzadko z tego korzystają. Najchętniej kwota ta rozliczana jest 
na podstawie faktur wystawionych na OTOP.



www.otop.org.pl

Ptasie przypinki OTOP
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Ptasie przypinki OTOP

Warunki sprzedaży przypinek przez Grupy Lokalne OTOP

§ Grupa może otrzymać ustaloną z Sekretariatem OTOP liczbę przypinek na 
podstawie umowy  (OTOP – Grupa);

§ Przypinki Grupie przesyłane są na koszt Sekretariatu;
§ Każdorazowo wysyłając przypinki OTOP wystawia fakturę pro-forma, której 

odbiorcą jest Grupa Lokalna;
§ Rozliczenie ze sprzedaży następuje poprzez przekazanie OTOP całej kwoty 

uzyskanej ze sprzedaży przypinek i ewentualnego odesłania (na koszt Grupy) 
niesprzedanych przypinek.
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Ptasie przypinki OTOP

Korzyści dla Grupy Lokalnej:

§ Koszt jednej przypinki to 10 zł;
§ Grupa lokalna otrzymuje 3 zł od każdej sprzedanej przez Grupę przypinki;
§ Sekretariat OTOP przekazuje je grupie jako darowiznę lub rozlicza opłacając 

fakturę (jeśli grupa ma potrzebę zakupu na potrzeby swojej działalności 
przedmiotu/usługi za równowartość kwoty „zarobionej” na sprzedaży 
przypinek, może dokonać takiego zakupu za pośrednictwem Sekretariatu 
OTOP - faktura wystawiona na OTOP);

§ Dopełnienie wszelkich formalności związanych ze sprzedażą przypinek należy 
do Sekretariatu OTOP (OTOP odprowadza wszystkie podatki).
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Ptasie przypinki OTOP

Ile trzeba sprzedać, żeby cokolwiek zyskać?

      1 przypinka                10 zł brutto                            3 zł dla Grupy

    10 przypinek                100 zł brutto                        30 zł dla Grupy

  100 przypinek                1000 zł brutto                    300 zł dla Grupy

1000 przypinek               10 000 zł brutto               3000 zł dla Grupy

itd.
itd.
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Ptasie przypinki OTOP

7 złotych za każdą sprzedaną przypinkę pozostaje na koncie OTOP, ale…

§ OTOP zapłacił za wykonanie przypinek;
§ OTOP odprowadza VAT (1,87 zł od jednej przypinki);
§ OTOP ponosi wszystkie koszty związane z rozliczeniem sprzedaży.



Dziękuję za uwagę

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
aleksandra.krol@otop.org.pl

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska
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Jak małym kosztem zrobić coś naprawdę dużego

SkołczAkcja (2015–16) i AbraAkcja (2018) 
Magdaleny Szymańskiej z RDOŚ w Krakowie

Fot. Tomasz Wilk

Fot. Tomasz WilkFot. Magdalena Szymańska

Jedna zaangażowana osoba może naprawdę dużo. Nawet jeśli nie jest 
milionerem!

http://krakow.rdos.gov.pl/wolontariusze-w-ochronie-muraw-kserotermicznych-w-rezerwacie-przyrody-skolczanka
http://krakow.rdos.gov.pl/chronimy-dawne-dno-morza-jurajskiego-w-rezerwacie-bonarka
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