








Fundacja Umbrella 

 
Od 2007 roku Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator 
organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 

 

Wsparcie powstawania i rozwoju wrocławskich organizacji 
pozarządowych i inicjatyw społecznych, poprzez działalność szkoleniową, 
doradczą, informacyjną oraz udostępnianie zasobów lokalowych i 
sprzętowych 

 

Realizowane projekty, m. in: Erasmus +, Dolnośląskie Małe 

Granty, Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw,  

Mikrogranty NGO i Mikrogranty Młodzieżowe 



 

Program współorganizacji projektów Mikrogranty 

(2014-2017), Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw 

i Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia w 

2017 roku 

 

• 15. edycji mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, 2. edycje Wrocławskiego 

Funduszu Małych Inicjatyw, 3. edycje Młodzieżowego Budżetu 

Obywatelskiego Wrocławia (różni operatorzy, istnieje od 2014 roku) 

• 122 zrealizowane projekty (mikroGRANTY), 79 zrealizowanych inicjatyw 

(WFMI), 40 młodzieżowych inicjatyw (MBOW),  

• 4. Mikroagory, Akademia Mikrograntów, spotkania podsumowujące rok w 

mikroGRANTACH i WFMI 

 

 



Program Współorganizacji Projektów (2014-2017) 
 



Mikrogranty w 2018 
 



Program Mikrogranty w 2018 roku 

 
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 funkcjonujących we 
Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016 
oraz działającego w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych 
Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 
Wrocławia. 

 

Środki na projekty przekazywane są z budżetu Wydziału Kultury i 
Departamentu Spraw Społecznych (500 tys. złotych w 2018 roku). 



Na czym polega Program? 

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

 

Współorganizujemy projekty ze wszystkich dziedzin sztuki, 
działania z zakresu animacji, edukacji kulturalnej, aktywizacji 
społecznej oraz inne o charakterze kulturotwórczym, np. warsztaty, 
spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp.  

 

Dostępność dla wszystkich mieszkańców Wrocławia – w projektach 
mogą wziąć  udział m.in. pełnoletnie osoby fizyczne, grupy 
nieformalne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły 

 

Nie przekazujemy środków pieniężnych – Strefa Kultury 
Wrocław/Fundacja Umbrella jest osobowością, przez którą 
dokonywane są zakupy, zamówienia oraz podpisywane umowy! 



Cele Programu 

 
Włączamy mieszkańców i mieszkanki Wrocławia w aktywne i 
kreatywne wytwarzanie szeroko rozumianej kultury w mieście.  

 

 ułatwiamy nawiązywanie kontaktów aktywnym mieszkańcom  
Wrocławia, podmiotom działającym w mieście, partnerom 
biznesowym 

  działamy poza centrum 

  konsultujemy i pomagamy składać projekty 

  edukujemy i animujemy 

  organizujemy, promujemy i produkujemy 



Ścieżki Mikrograntów 





Na czym polega Program? 

Co poza pieniędzmi? 
 
Wsparcie w sprawach, które są  
problematyczne dla debiutujących  
liderów i liderek czy młodych NGO : 
• techniczne,  
• logistyczne, 
• administracyjne,  
• prawne,  
• organizacyjne, 
• promocyjne 



Kto ocenia wnioski? 

Ocena formalna – SKW i FU 

 

Ocena merytoryczna – komisje: 

• SKW: komisja składa się z 4 osób – reprezentantów/ek  Strefy 
Kultury Wrocław, Jednostek Budżetowych Gminy Wrocław, 
środowisk Rad Osiedli, środowisk pozarządowych, i/lub 
realizatorów projektów z poprzednich edycji Programu 

• FU: min. dwaj eksperci reprezentujący środowiska pozarządowe, 
samorządowe, przedstawicieli mediów, sektor komercyjny, 
środowiska naukowe 

 

Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami z regulaminu.  

 

+ max 10 punktów za wykorzystanie  

infrastruktury WBO 

 



Koszty, które może ponieść  SKW i FU: 

• honoraria (także koordynatorów w ścieżce dla os. fizycznych i grup 
nieformalnych) 

• transport, zakwaterowanie i wyżywienie (nie dotyczy biletów MPK oraz 
kosztów paliwa) 

• wynajem przestrzeni 

• towary (ALE zużywalne w ciągu 12. m-cy od zakupu) i usługi  

• materiały – produkcja i druk 

• promocja i publikacje  

• dokumentacja fotograficzna, video, audio projektu 

• ZAiKS, prawa autorskie 



Czego nie organizujemy… 

• rocznic 

• 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 wnioskodawcy 

• działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej 



NASZE CELE 

 
a) dalszy rozwój programu, pielęgnacja wyzwolonego potencjału, 

modyfikacja zasad i tworzenie narzędzi ułatwiających 
zaktywizowanie mieszkańców oraz profilowanie naborów specjalnych, 

 
b)   wzmocnienie działań dla lokalnych społeczności: 
 
DECENTRALIZACJA - propagowanie decentralizacji - w wymiarze 
przestrzennym, instytucjonalnym, organizacyjnym oraz wykorzystywanie 
potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji 
inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację 
obszarów położonych poza Starym Miastem.  

 
JAK?  spotkania informacyjne poza centrum / realizacja TYLKO tych 
projektów, które realizowane są w całości poza SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NASZE CELE 

 

SIECIOWANIE - budowanie sieci współpracy między różnymi 
podmiotami życia społecznego, mapowanie inicjatyw o wspólnych celach, 
obejmujących podobne działania na różnych lub/i tych samych obszarach 
miasta. 

 
 
JAK?  obecność na spotkaniach informacyjnych osób, które zrealizowały 
już na danym obszarze swój Mikrogrant / Mikroagory, czyli spotkania 
autorów i autorek zwycięskich projektów z każdego naboru / wsparcie dla 
inicjatyw o wyrobionej już marce, kilkuedycyjnych, które chciałyby podjąć 
współpracę z biznesem i zyskać sponsora zewnętrznego / zjazd 
organizatorów Mikrograntów, czyli spotkanie ekip prowadzących podobne 
programy w Polsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NASZE CELE 

 

DOKUMENTACJA - budowanie bazy zrealizowanych inicjatyw – 
prowadzenie dokumentacji (np. publikacji, wydawnictw), wypracowanie 
sposobów na podzielenie się  dobrymi praktykami, z osobami potencjalnie 
zainteresowanymi podjęciem podobnych działań w przyszłości.  
 
 
JAK?  gromadzenie specjalnie stworzonych „kart projektu” /  praca nad 
portalem, stroną internetową ze zarchiwizowanymi projektami, kanały na 
FB, Instagramie, YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NASZE CELE 

 

EDUKACJA – przekazywanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osobom 
„debiutującym” oraz już aktywnym.  
 
JAK?  Akademia Mikrograntów jako odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców miasta - kompleksowy program zwiększania kompetencji 
potencjalnych wnioskodawców (a w kolejnych latach również 
wolontariuszy, emisariuszy, instytucji związanych z realizowanymi 
pomysłami projektów) / Warsztaty Mikrograntów /  zestaw pomocy dla 
wnioskodawców, czyli „Często zadawane pytania i nasze odpowiedzi”, 
Instrukcje i Infografiki do każdego naboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIKROGRANTY – ogólnomiejski program 

wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych (2018-…) 

– Nabór I 

 

 



MIKROGRANTY – ogólnomiejski program 

wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych (2018-…) 

– Nabór II 

 



JAK KOMUNIKUJEMY 

DWIE przenikające się strategie - kontynuacja: 
 
 a) linia narracyjna „o uczestnikach, 
uczestniczkach”  
WEŹ MIASTO/OSIEDLE W SWOJE RĘCE!” – działaj 
z lokalną społecznością na rzecz wspólnego dobra 

 



JAK KOMUNIKUJEMY 

• brać udział w Mikrograntach to być osobą/organizacją społecznie 
odpowiedzialną, odważną, podejmującą inicjatywę 

• KAŻDY może brać udział w Mikrograntach – dołącz do mieszkańców i 
mieszkanek, którzy zrealizowali z nami prawie 200 pomysłów 

 

 JAK?  identyfikacja wizualna oparta na postaciach, bohaterach /  
włączenie autorek i autorów projektów już realizowanych w spotkania 
informacyjne / pokazywanie „białych plam” na mapach, stworzenie 
przestrzeni do zaprezentowania się – Mikroagora 



JAK KOMUNIKUJEMY 

b) linia narracyjna „Mikrogranty wspierają”  

 

• APLIKUIJ! TO ŁATWE 

• chcesz, a nie wiesz jak? My Ci pomożemy, 

• nie musisz mieć doświadczenia, sprzętu, wsparcia instytucjonalnego etc. – 
My wspieramy, 

• wnioski, dokumenty, formalności – są łatwe! 

 

JAK?  narracja w komunikatach - położenie nacisku na kontakt 
bezpośredni, spotkania, konsultacje / „pomoce” – instrukcja, infografika, 
FAQ , „lista inwentarzowa” – co możemy wypożyczyć, jakimi miejscami 
dysponujemy / „Zeszyt na Twój pomysł” / Akademia Mikrograntów etc. 



 

 

 

 
 

 
+ 5. Mikroagor - spotkania zwycięzców i zwyciężczyń każdej z edycji 

Mikrograntów, na których opowiadają oni o zaplanowanych działaniach, mają 

możliwość poznania się „twarzą w twarz”, podzielenia się doświadczeniami oraz 

nawiązania współpracy z innymi lokalnymi liderami czy liderkami 

 



 

+ Akademia Mikrograntów - trzymiesięczny cykl warsztatów i wykładów dla 

mieszkańców Wrocławia, debiutujących w roli koordynatorów, animatorów, 

edukatorów czy aktywistów  

• prowadzenie spotkań - lokalni działacze, praktycy i teoretycy animacji, edukacji 

społeczno-kulturalnej oraz osoby, które zrealizowały już z nami projekty, w ramach 

mikroGRANTÓW (lata 2014-2017) 

• uczestnicy dowiadują się m. in. jak zebrać i opisać potrzeby swojej grupy docelowej, 

stworzyć dobrze rozplanowany harmonogram i czytelny budżet, dopasować typy 

działań do miejsca, w którym chcą realizować projekt, skutecznie dotrzeć do 

potencjalnych uczestników, dzielić się efektami inicjatywy, a po jej sprawnym 

rozliczeniu zaplanować kolejna odsłonę w nowym wydaniu 

 

 

 

 
 



Pomoce – co mamy i rozwiajmy 

 
 
 
- instrukcje 
- infografiki 
- mapy 
- FAQ 
- spotkania 
- konsultacje 



 
 
Pomoce – co mamy i rozwiajmy 

 

 
 
- strona www SKW i Sektora 3 
- FB 
- Instagram 
- kanał YouTube 
- plakaty i ulotki, zakładki, gadżety 
- „Zeszyt na Twój pomysł” 
- plansze i filmy w MPK 
- plansze w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
- banery i reklamy na stronie MBP 
- Wrocławski Niezbędnik Kulturalny 
- newslettery SKW i Sektora 3 

 
po 2018 roku: karty modelowych projektów – jak, z kim, dla kogo 



Spoty i filmy: 



Ewaluacja 

• raporty 
ewaluacyjne po 
2015 i 2016 
roku 

• statystyki 
• ankiety 
• bieżąca 

ewaluacja 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 





„My w pakiecie” 



Czego może dotyczyć projekt? 

Przykładowe projekty realizowane w 2017 roku 

 

• Karłowickie przekąszanie czyli wędrujący stoliczek-nakryj-
się (kulinarne spacery połączone z odkrywaniem historii 
Karłowic) 

• Kino Plenerowe na Polanie Żernickiej (kino plenerowe dla 
mieszkańców) 

• Ołbiński Ogród Otwarty (stworzenie otwartego dla wszystkich 
mieszkańców ogródka działkowego) 

• Cztery zmysły to w sam raz - edycja zielona (warsztaty pozwalające 
poznać perspektywę osób niewidomych) 



 

 

 
 



Inne możliwości wsparcia we Wrocławiu: 

• mikrowsparcia do 5 tysięcy złotych: Kuźnia Projektów w CK Agora, 
Pomysłowi w CH Zajezdnia 

• wsparcie od 5 do 10 tysięcy złotych dla inicjatyw Rad Osiedli: 
Fundusz Czasu Wolnego 

• wsparcie dla NGO przez tryb bezkonkursowy 19 a oraz otwarte 
konkursy ofert Wydziału Kultury czy Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego (wielokultury) 



Informacje publikujemy też tutaj… 

• www.wroclaw.pl/mikrogranty 

• www.strefakultury.pl/mikrogranty 

• www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo 

• www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe 

• facebook.pl/mikrogranty 

• instagram.com/mikro.granty 




