


Mikrogranty
to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych 
inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy 
i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje 
pomysły na działania ze wszystkich dziedzin sztuki, 
działania z zakresu animacji, edukacji kulturalnej, 
aktywizacji społecznej oraz inne o charakterze 
kulturotwórczym.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjo-
nujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW 
ESK Wrocław 2016 oraz działającego w 2017 roku 
Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Mło- 
dzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia.

Więcej na: www.wroclaw.pl/mikrogranty 

http://www.wroclaw.pl/mikrogranty


Ścieżki Mikrograntów



Ścieżka dla osób  
fizycznych i grup  
nieformalnych.  
Jak działamy?

Współorganizujemy oddolne  
lokalne działania z zakresu:
● animacji i edukacji kulturalnej
● aktywizacji społecznej
● inicjatywy rekreacyjne  
    i sportowe
● inicjatywy ze wszystkich  
    dziedzin sztuki
● wszystkie inne o charakterze  
    kulturotwórczym

W drodze konkursu wyłaniamy  
pomysły na projekty, które  
później razem realizujemy. 

W tej edycji będzie ich łącznie 14! Nie przekazujemy środków  
pieniężnych – Strefa Kultury  
Wrocław jest instytucją, przez  
którą dokonywane są zakupy,  
zamówienia oraz podpisywane 
umowy!



Dla kogo?

W ścieżce dla osób fizycznych  
i grup nieformalnych udział może 
wziąć każda osoba lub grupa 
nieformalna (składająca się  
z minimum dwóch osób),  
która chce działać na terenie 
Wrocławia (nie musi być tutaj 
zameldowana). 

Realizując projekt nie musisz 
posiadać osobowości prawnej,  
tzn. działalności gospodarczej 
czy firmy – to my jako Strefa Kultury 
Wrocław jesteśmy jednostką,  
z którą podwykonawcy podpisują 
umowy, a sklepy wystawiają  
na nią faktury za zakupy.



Edycja 25.
Termin realizacji

Projekty wybrane w Edycji 25. 
mogą być zgodnie z regulaminem 
realizowane od końca marca 
(działania organizacyjne, 
promocyjne, przygotowawcze)  
do 31 sierpnia.
Szczegółowe terminy ustalamy 
z każdym liderem/liderką indy-
widualnie. Wiele zależeć będzie  
od sytuacji epidemicznej w mieś- 
cie i w kraju – będziemy działać 
reagując na bieżące warunki  
do prowadzenia projektów.

Więcej na: strefakultury.pl/contest/
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


1—15 lutego 2021
nabór do Edycji 25. 
Między 1 a 15 lutego zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów 
możliwych do współorganizacji nawet podczas pandemii koronawirusa:

II od maja /czerwca:

● w małych grupach (we wnętrzach 
w zależności od pojemności sali  
wg obecnych zaleceń)

● na podwórkach, balkonach  
i skwerach, czyli lokalnie

● z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, higieny  
oraz odpowiedniej odległości

I od końca marca/początku 
kwietnia:

● realizowanych online,  
zdalnie czy hybrydowo

● bezkontaktowo,  
z wykorzystaniem „pakietowania”, 
możliwości streamów,  
spotkań online



Mikrogranty  
a koronawirus

● zakładamy, że w okresie  
realizacji projektów, czyli między 
końcem marca a końcem 
sierpnia, będziemy działać 
zgodnie z obecnymi wytycznymi, 
zakładającymi ograniczenia  
w kontaktach, dystansowanie się, 
dbałość o higienę i reżim sanitarny

● w przypadku wprowadzenia 
nowych ograniczeń będziemy 
przesuwały, w porozumieniu  
z wnioskodawcami, działania  
na późniejsze terminy

● pisząc wniosek ostrożnie 
planujcie liczbę przewidywanych 
uczestników i uczestniczek  
– pamiętajcie, że nie chodzi  
o ilość, a jakość

● myślcie o ewentualnych 
alternatywnych działaniach, 
które pozwolą na realizację celów 
inicjatywy, gdyby miała się ona 
odbyć w mniejszym zakresie lub 
późniejszym terminie 



1—15 lutego 2021
nabór do Edycji 25. 

Pomysły można zgłaszać w jednym 
z czterech obszarów Wrocławia: 
Fabrycznej, Krzykach, Psim Polu  
i Śródmieściu.

Szczególne wsparcie (dodatkowe 
punkty) przewidzieliśmy dla proje- 
któw wykorzystujących infrastruk- 
turę powstałą w ramach Wrocław- 
skiego Budżetu Obywatelskiego.

Więcej na: strefakultury.pl/contest/
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


Szczepin bez maski – osiedlowa 
gra miejska o historii projektowania 
bloków na Szczepinie, realizowana 
bezkontaktowo, dla mikrogrup  
znajomych czy rodzin

o projekcie: strefakultury.pl/project/
szczepin-bez-maski-razem-ale-
osobno-odkrywamy-swoje-osiedle/

Czego może  
dotyczyć  
projekt?
Działanie realizowane 
podczas pandemii

https://strefakultury.pl/project/szczepin-bez-maski-razem-ale-osobno-odkrywamy-swoje-osiedle/
https://strefakultury.pl/project/szczepin-bez-maski-razem-ale-osobno-odkrywamy-swoje-osiedle/
https://strefakultury.pl/project/szczepin-bez-maski-razem-ale-osobno-odkrywamy-swoje-osiedle/


Pieśni uzdrawiające Wrocław  
– dwie edycje hybrydowych spotkań 
warsztatowych, praca z głosem  
i poznawanie pieśni innych kultur

o projekcie: strefakultury.pl/project/
piesni-uzdrawiajace-wroclaw/

strefakultury.pl/project/piesni-
uzdrawiajace-wroclaw-vol-2/

Czego może  
dotyczyć  
projekt?
Działanie realizowane 
podczas pandemii

https://strefakultury.pl/project/piesni-uzdrawiajace-wroclaw/ 
https://strefakultury.pl/project/piesni-uzdrawiajace-wroclaw/ 
https://strefakultury.pl/project/piesni-uzdrawiajace-wroclaw-vol-2/
https://strefakultury.pl/project/piesni-uzdrawiajace-wroclaw-vol-2/


Laboratorium Fermentacji – cykl 
streamowanych wykładów oraz 
warsztatów online z akcją pakietów 
z artykułami spożywczymi

o projekcie: strefakultury.pl/project/
laboratorium-fermentacji/

Czego może  
dotyczyć  
projekt?
Działanie realizowane 
podczas pandemii

https://strefakultury.pl/project/laboratorium-fermentacji/
https://strefakultury.pl/project/laboratorium-fermentacji/


Kampania Cukrowa na Klecinie  
– międzypokoleniowe spacery 
i fotospacery po osiedlu, warsztaty 
kulinarne, przeprowadzanie wywia-
dów, a w efekcie słuchowisko  
i wideoreportaż oraz broszura 

o projekcie: strefakultury.pl/project/
kampania-cukrowa-na-klecinie 

wideoreportaż: www.tinyurl.com/
Kampania-Cukrowa-wideo

Czego może  
dotyczyć  
projekt?
Przykładowe inicjatywy  
z poprzednich naborów

https://strefakultury.pl/project/kampania-cukrowa-na-klecinie/
https://strefakultury.pl/project/kampania-cukrowa-na-klecinie/
http://www.tinyurl.com/Kampania-Cukrowa-wideo
http://www.tinyurl.com/Kampania-Cukrowa-wideo


Budzimy się pod niebem  
Wrocławia – cykl porannych  
treningów slow jogging,  
połączonych z sąsiedzkimi  
zdrowymi śniadaniami

o projekcie: strefakultury.pl/project/
budzimy-sie-pod-niebem-wroclawia

film: tinyurl.com/Pod-niebem-
Wroclawia

Czego może  
dotyczyć  
projekt?
Przykładowe inicjatywy  
z poprzednich naborów

https://strefakultury.pl/project/budzimy-sie-pod-niebem-wroclawia/
https://strefakultury.pl/project/budzimy-sie-pod-niebem-wroclawia/
https://tinyurl.com/Pod-niebem-Wroclawia
https://tinyurl.com/Pod-niebem-Wroclawia


Jak złożyć  
wniosek?

Formularz wniosku dostępny 
jest pod adresem: 
www.wroclaw.pl/mikrogranty/SKW

Możesz do niego wrócić 
i kontynuować edycję projektu,  
po wpisaniu swoich danych  
z adresem mailowym – dostaniesz 
na niego wiadomość z linkiem  
do aktywnego wniosku!

Wniosek jest aktywny tylko  
w okresie trwania naboru,  
czyli między 1 a 15 lutego!

W jednym naborze jako lider/ka 
projektu można złożyć TYLKO  
jeden wniosek.

Jeśli chcesz, żeby ktoś wprowadził 
za Ciebie Twój pomysł do systemu 
– wyślij nam mailowo w okresie 
trwania naboru plik ze spisaną 
inicjatywą. Pomożemy Ci!

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


Każdy z projektów ma maksymalny 
budżet do wykorzystania na 
poziomie 5000 zł brutto. 

Oczywiście można rozplanować  
go na mniejszą kwotę!

Maksymalna suma wsparcia  
w 2021 roku dla jednej osoby 
= 10 000 zł brutto (max. 2 projekty)

Kwota wsparcia 
– 5 000 zł brutto



Koszty,  
które możemy 
ponieść 

● wynagrodzenia – za koordynację, 
prowadzenie warsztatów,  
wykonanie grafik, fotorelacje itp.

● zakup poczęstunku  
i materiałów na wydarzenia 
 (także środki ochrony osobistej)

● koszty transportu i zakwaterowania 
osób spoza Wrocławia

● towary ALE zużywalne w ciągu  
12 m-cy od zakupu i usługi niezbędne 
do przeprowadzenia projektu 

● wypożyczenie niezużywalnego 
sprzętu niezbędnego do realizacji 
działań

● materiały promocyjne m.in.  
druk plakatów i produkcja gadżetów

● ZAiKS, prawa autorskie, licencje

Pełna lista  
w załączniku nr 1 na:  
strefakultury.pl/contest/ 
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


Koszty,  
których NIE  
możemy ponieść

● wszelkie usługi wybiegające  
poza termin trwania projektu  
– przed ogłoszeniem wyników lub  
po 31 sierpnia (np. utrzymanie 
domeny w kolejnych latach)

● zakup paliwa do auta, biletów  
MPK do podróżowania po mieście

● zakup biletów wstępu do 
instytucji, zakup voucherów, bonów

● towary „trwałe” – sprzęty typu: 
wiertarka, telefon, aparat, blender

● nagrody

● wszelkie obiekty możliwe  
do wykonania wspólnie w działaniu 
projektowym, np. piaskownice, ławki, 
regały do biblioteczek plenerowych

Pełna lista  
w załącznikach nr 1 i 2 na: 
strefakultury.pl/contest/ 
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


Co poza  
pieniędzmi?

● administracyjnych – zawieramy 
umowy z podwykonawcami 
i realizatorami usług, na nas 
wystawiane są faktury, wnioskujemy 
o pozwolenie na wykorzystanie 
terenu

● prawnych – dobieramy odpo-
wiednie umowy i porozumienia, 
wzory zgód z zapewnieniem RODO

● organizacyjnych – pomagamy 
w koordynacji działań, polecamy 
partnerów do współpracy 

● promocyjnych – mówimy  
i piszemy o Waszych inicjatywach, 
współpracujemy z mediami, 
pomagamy w dystrybucji druków

● logistycznych i technicznych 
– użyczamy sprzętu do projektów, 
nagłośnienia oraz mebli plenerowych

Wsparcie  
od nas można 
otrzymać także 
w sprawach:



Czego nie  
organizujemy?

● rocznic i jubileuszy

● projektów infrastrukturalnych  
(tym zajmuje się WBO!)

● projektów o charakterze  
stricte komercyjnym, politycznym 
lub wyznaniowym

● okolicznościowych/towarzyskich 
spotkań organizacji lub wąskiej grupy 
zainteresowanych (np. uczniów 
konkretnej placówki edukacyjnej, 
konkretnego klubu seniora)

● projektów tożsamych  
z działalnością gospodarczą  
lidera/liderki projektu 

● działań o charakterze pomocy 
doraźnej, socjalno-bytowej

● konkursów

Pełna lista  
w załączniku nr 2 na:  
strefakultury.pl/contest/ 
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


Wniosek 
krok po kroku



Kim jesteś? 
Kim jesteście?
W tym miejscu prosimy o kilka  
słów o sobie. Opisz krótko swoje 
doświadczenie. Może masz już na 
koncie realizację jakiejś inicjatywy?

Jeśli masz doświadczenie w pro- 
wadzeniu działania o podobnej  
tematyce lub wykorzystującego  
obszary rekreacyjne – koniecznie 
się tym pochwal! 

Ważne: informacje wpisz bez  
podawania danych osobowych!

Dane wprowadzone do formularza 
zapiszą się dopiero, gdy przejdziesz 
na kolejną stronę wniosku.



1.  
Tytuł Projektu
Krótki, jasny, mówiący o działa- 
niach w projekcie, „medialny” 

2.  
Ja to bym …
● Co chcesz zrobić  
w ramach projektu? 

● Krótko i konkretnie napisz,  
na czym polega Twój pomysł,  
jak planujesz go zrealizować, jaki 
jest cel tych działań i co zyskają 
uczestnicy twoich wydarzeń.

● Pamiętaj, by określić w jaki  
sposób wykorzystane zostanie  
miejsce,które wybrane zostało  
na realizację projektu. 

● Przedstaw krótko swój „plan B”.



● Dlaczego chcesz  
zrealizować ten projekt? 

● Skąd wziął się Twój pomysł? 

● Dlaczego Twoja propozycja 
pasuje do Mikrograntów? 

● Czy ten pomysł wynika  
z zauważenia jakiś konkretnych  
potrzeb, braków, a może  
z Twoich pasji lub szczególnych 
umiejętności? 

● Dlaczego projekt ma się odbyć 
akurat na tym osiedlu/dzielnicy?

3. 
Dlaczego? 



● Komu dedykujesz  swój pomysł? 

● Kto weźmie udział w Twoim  
projekcie? 

● Ilu uczestników, w jakim wieku  
i jak zrekrutowanych zaprosisz do 
współpracy? 

● Czy Twój  pomysł zakłada współ-
działanie zróżnicowanych grup (np. 
wielokulturowych, międzypokolenio-
wych, mniejszości narodowych itp.)? 

● Kto skorzysta z projektu  
w trakcie jego trwania i/lub po  
jego zakończeniu?

4. 
Dla kogo?



● Jak podzielisz się informacjami  
o projekcie i planowanych  
działaniach?

● Jak chcesz dotrzeć do  
potencjalnych uczestników? 

● Czy masz zamiar kontynuować 
swój projekt? 

● Jakich partnerów promocyjnych 
planujesz pozyskać (np. stacja  
radiowa, gazeta, portale, lokalne 
grupy i stowarzyszenia)?

5.  
Jak podzielę się 
swoim Projektem?



Lista osiedli do wyboru  
– wybierz jedno lub kilka  
z jednego z czterech obszarów 
(Fabryczna, Krzyki, Psie Pole  
lub Śródmieście)

Wskaż miejsca, w których będziesz 
realizować swój projekt, np. Park 
Przykładowy, Skwer Przykładowy, 
ulica Przykładowa, siedziba Rady 
Osiedla Przykładowego etc.

Czy planujesz wykorzystanie  
infrastruktury powstałej w ramach 
WBO? W jakim zakresie chcesz 
działać w danej przestrzeni/na  
danym obiekcie, jakie planujesz 
tam aktywności? 

Możesz podać numer projektu 
WBO, który chcesz wykorzystać.

6.  
Gdzie?

Mapa projektów, za które 
przyznajemy dodatkowe punkty: 
bit.ly/Mikro-Edycja25-WBO

http://bit.ly/Mikro-Edycja25-WBO


6.  
Gdzie?
Obszary  
działań 



Za co trzeba będzie zapłacić,  
żeby zrealizować Twój pomysł? 

Tabela kosztów do wypełnienia

● Podaj zaokrąglone kwoty  
brutto (bez groszy!)

● Kwoty muszą odzwierciedlać  
zaplanowane działania

● Muszą być zgodne z listą  
kosztów kwalifikowalnych

7.  
Na co wydam 
5 000 zł?

Pełna lista kosztów 
kwalifikowalnych  
w załączniku nr 1 na: 
strefakultury.pl/contest/ 
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


Co zapewniasz ze swojej strony? 

Pamiętaj, że nie musisz mieć 
pieniędzy! 

Od siebie możesz dać, np. swój 
sprzęt lub przestrzeń, możesz  
również wpisać tutaj, co dają  
Twoi partnerzy – np. udostępniają 
salę na warsztaty, dają gadżety  
firmowe, pracują jako wolontariusze. 

Jeśli masz partnera lub sponsora  
– zaznacz to. Nie musisz wskazywać 
jego nazwy, wystarczy, że wskażesz 
co zapewnia.

8. 
Od siebie daję 



Masz problem z wypełnieniem  
formularza, nie masz pewności  
co i gdzie wpisać?

2.02  ●  17:30  
Barbara

Warsztaty  
na żywo z pisania 
projektów 



Projekt etap  
po etapie 1.    Składanie wniosków  

     (do 15 lutego włącznie!)
2. Wstępna weryfikacja formalna

3. Poprawki i uzupełnienia  
     – piszemy do Ciebie,  
     jeśli to konieczne

4. Ocena komisji (ETAP I i II)

5. Ogłoszenie wyników 
     (do 12 marca – 14 projektów)

6. Zaproszenie do negocjacji

7.  Podpisanie umowy

8. Realizacja projektu  
     (do 31 sierpnia)

9. Rozliczenie – sprawozdanie



Kto ocenia  
wnioski?

Komisja składa się z czterech  
osób reprezentujących: 

● Strefę Kultury Wrocław 

● Jednostki Budżetowe  
Gminy Wrocław 

● środowiska Rad Osiedli oraz  
pozarządowe i/lub realizatorów 
projektów z poprzednich edycji 
Programu

Wnioski oceniane są zgodnie  
z kryteriami z regulaminu. 

Znajdziesz je  
w załączniku nr 4 na: 
strefakultury.pl/contest/ 
edycja-25-luty-2021/

https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/
https://strefakultury.pl/contest/edycja-25-luty-2021/


Kryteria oceny



Najczęściej  
popełniane  
błędy formalne

● realizacja projektu jest  
zaplanowana w dużej mierze  
poza Wrocławiem

● wybierasz bardzo małe,  
zamknięte grono odbiorców  
(np. z jednej placówki lub  
organizacji) 

● planujesz płatny wstęp,  
co powoduje komercyjny  
charakter działania 

● złożyłeś/-aś więcej niż 1 wniosek

● złożyłeś/-aś podobny projekt  
w innej ścieżce mikrograntowej

● terminy realizacji projektu  
wykraczają poza regulaminowe 
ramy (poprzedzają ogłoszenie  
wyników, czyli przed 12 marca  
lub wykraczają poza 31 sierpnia)

● w budżecie pojawiają się koszty, 
których nie możemy pokryć



Poza tym 
konsultujemy…

Każdy pomysł możesz z nami  
omówić i skonsultować – mailowo 
i telefonicznie. W trakcie trwania 
naboru od poniedziałku do piątku 
między 9:00 a 17:00! 

Prowadzimy też konsultacje na 
żywo w naszej siedzibie w Barbarze 
(ul. Świdnicka 8B). Będziemy  
dostępne od 17:00 do 19:00  
w terminach: 2, 4, 9 i 11.02.

Zespół Programu Mikrogranty:

Anna Bieliz, Barbara Lisik,  
Aleksandra Stachura, 
Agnieszka Wywrot 

mikrogranty@strefakultury.pl

Pełne dane kontaktowe:  
www.tinyurl.com/Mikrogranty-kontakt  

http://www.tinyurl.com/Mikrogranty-kontakt


Chcesz się  
dowiedzieć  
więcej?

wroclaw.pl/mikrogranty

strefakultury.pl/mikrogranty

facebook.com/mikrogranty

instagram.com/mikro.granty

https://www.wroclaw.pl/mikrogranty/
https://strefakultury.pl/programy/mikrogranty/o-programie/
https://www.facebook.com/mikrogranty
https://www.instagram.com/mikro.granty/



	049fa72126fb11f412ad24451446402b3ed53543c5e29f063adc0ef89d051880.pdf
	049fa72126fb11f412ad24451446402b3ed53543c5e29f063adc0ef89d051880.pdf
	049fa72126fb11f412ad24451446402b3ed53543c5e29f063adc0ef89d051880.pdf
	049fa72126fb11f412ad24451446402b3ed53543c5e29f063adc0ef89d051880.pdf
	049fa72126fb11f412ad24451446402b3ed53543c5e29f063adc0ef89d051880.pdf
	049fa72126fb11f412ad24451446402b3ed53543c5e29f063adc0ef89d051880.pdf

