1. W jakiej formie można złożyć wniosek?
Wniosek (oraz załączniki) można złożyć w różnych formach: osobiście w obu biurach projektu,
poczta tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną na adres e-mail:fio.lubuskie@gmail.com. Nie
będą oceniane wnioski, które wpłyną po terminie, który został podany w ogłoszeniu oraz
Regulaminie.
2. Czy wniosek przesłane na adres: fio.lubuskie@gmail.com musi być podpisany?\
Tak, wniosek należy podpisać, następnie zeskanować i wysłać na podany w ogłoszeniu adres.
Do wiadomości należy również dołączyć załączniki, które zostały wskazane we wniosku.
3. Czy można złożyć wniosek wypełniony odręcznie?
Tak. Wniosek może zostać wypełniony odręcznie, ale czytelnie, tak aby oceniający nie mieli
wątpliwości co do jego treści.
4. Kiedy grupa nieformalna musi najpóźniej zakończyć realizację własnego projektu?
Grupa nieformalna a także wszyscy pozostali realizatorzy własnych projektów muszą
zakończyć ich realizację do końca listopada 2017 r.
5. Co oznacza termin zakończenia realizacji projektu?
Termin ten (30 listopada 2017r.) oznacza, że do tego czasu należy zrealizować wszystkie
zadania zaplanowane w ramach projektu, otrzymać dowody księgowe (np. faktury) i je opłacić.
6. W jaki sposób zawiązać grupę nieformalną?
Grupa nieformalna powinna składać się z minimum 3 pełnoletnich osób, które zawierają
porozumienie o jej utworzeniu, wybierając spośród siebie lidera. Porozumienie pomiędzy
osobami tworzącymi grupę nieformalną jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Należy je
przygotować na wzorze udostępnionym przez Operatorów, który stanowi załącznik do
Regulaminu.
7. Czy projekt można zrealizować poza województwem lubuskim?
Nie. Projekty muszą zostać zrealizowane na terenie województwa lubuskiego i muszą być
skierowane do jego mieszkańców.
8. Jaki jest limit wniosków, które można złożyć w konkursie na mikrodotacje?
Każdy z Wnioskodawców może złożyć jeden wniosek w konkursie.
9. Jeśli grupa nieformalna nie ma patrona czy może złożyć wniosek?
Tak, może. Jeśli grupa nieformalna nie ma patrona i nie znalazła go do czasu złożenia wniosku,
wówczas patron zostanie jej przydzielony, będzie to jeden z operatorów projektu „Startuj z
FIO!”.
10. Czy wkład własny do projektu jest obowiązkowy?
Nie, nie jest obowiązkowy.
11. W jakiej formie można wnieść wkład własny?
Wkład własny może zostać wniesiony w formie środków finansowych, ale również w formie
pracy wolontariuszy czy zasobów rzeczowych do projektu. Rodzaj wkładu własnego należy
opisać i wycenić zgodnie ze stawkami rynkowymi.
12. Czy grupa nieformalna może sama dokonywać zakupów, zamówień i zawierać umowy?
Nie. Wszelkich zakupów, zamówień dokonuje patron, który opiekuje się grupą i zawarł z nim
porozumienie dot. realizacji projektu. W wyjątkowych sytuacjach patron może upoważnić np.
lidera grupy nieformalnej do dokonywania zakupów w jego imieniu. Upoważnienie musi mieć
formę pisemną.
13. Czy projekt musi kosztować 5 tysięcy złotych, a co w przypadku kiedy grupa potrzebuje
3 tysięcy na realizację własnego zadania?
To Wnioskodawca decyduje o jaką kwotę mikrodotacji się stara. Maksymalna jej wartość to 5
tys. zł.

