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Idea Programu:

• Miejski Program Mikrograntów ma być uzupełnieniem narzędzi aktywizacji 
mieszkańców Łodzi w podajemowaniu działań na rzecz swojej społeczności;

• Miejski Program Mikrograntów ma ma angażować mieszkańców do samodzilenego
i wspólnego planowania i realizowania małych projektów od 500 zł do 5.000 zł;

Typy projetów:

• Miejski Program Mikrograntów to projekty od 500 zł do 5.000 zł realizowane przez 
mieszkańców w swoim otoczeniu, w każdym obszarze życia społecznego i mogą dotyczyć 
m.in.:

• małej infrastruktury (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni)  w bezpośrednim otoczeniu 

• projektów kulturanych (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe, wydawnictwa 
kulturalne, )

• projektów edukacyjnych (np. kursy, szkolenia, warsztaty)

Wartość Programu:
• Miejski Program Mikrograntów pilotażowo realizowany ma być z budżetem

200.000 zł w roku 2018

Korzyści Programu:
• Program ma dać możliwość realizacji mieszkańcom swoich pomysłów; 

• Uproszczenie procedur realizacji działań 

• Wykorzystanie doświadczeń regrantingowych z programu "Moi sąsiedzi moje osiedle" 
realizowane na ZŁotnie lub programu "Aktywny Senior;" czy regranting w Turystyce; 

• Stworzenie mechanizmu uzupełniającego działającego obok Budżetu Obywatelskiego 
Łodzi; 

• Stworzenie mechanizmu dającego sznansę na realizację małych projektów sąsiedzkich 

• Bezpośrednie zaangażowanie w projekty min. 10.000 mieszkańców Łodzi;
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Szczegółowy schemat realizacji Miejskiego Programu 

Mikrograntów (założenia): 

ORGANIZACJA FORMALNA PROGRAMU:  

Miejski Program Mikrograntów realizowany będzie w formie zakupu usług lub konkursu ofert 
Wartość Programu pilotażowa to 200.000 zł w 2018 r.  
Do realizacji programu wyłoniony zostanie Operator, który na zlecenie Miasta Łódź prowadzić będzie 
Program  

 

WYBÓR PROJEKTÓW MIESZKAŃCÓW: 

Wybór projektów mieszkańców oparty jest o konkurs 
Operator organizuje konkurs w I kwartale roku. 
Operator organizuje komisję oceny projektów z udziałem przedstawicieli UMŁ, w tym                                                       
z udziałem przedstawicieli jednostek pomocniczych 

 

PROJEKTY MIESZKAŃCÓW: 

Etap 1 zgłaszanie projektów: 
Projekt może złożyć grupa min.3 mieszkańców przez Operatora, lokalna organizacja pozarządowa 
samodzielnie. 
Projekt składa się na uproszczonej fiszce, prezentującej założenia przedsięwzięcia. 
Każdy projekt musi mieć poparcie grupy min. 20 mieszkańców co ma być potwierdzeniem potrzeby 
realizacji przedsięwzięcia.  
Projekt musi być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego. 

Etap 2 wybór projektów:  

Operator organizuje komisję oceny projektów (KOP) 
Przykładowe kryteria wyboru projektów:  

 Potrzeba mieszkańców – uzasadnienie / ewentualnie podpisy/ zdjęcia - 5 

 Jakie efekt przyniesie realizacja idei / co to spowoduje w przyszłości  - 5 

 Planowane działanie ze społecznością lokalną na rzecz wypracowania ostatecznego projektu -5  

 Koszty utrzymania efektów projektu -5 

 Stopień zaplanowania idei -5 

 Inne….. ? 

Etap 3 realizacja projektów 

W ramach etapu 3 mieszkańcy muszą przeprowadzić dwie fazy realizacji: 
a) Faza partycypacyjna – każdy projekt wybrany do realizacji musi być zakładać współpracę z 

mieszkańcami obejmującą: 

 Poinformować społeczność lokalną o idei projektu np. profil FB / ulotki itp.  

 Zorganizować min.1 spotkanie z mieszkańcami np. określony % bezpośrednich beneficjentów 
lub jakaś z góry narzucona liczba,  

 Poinformowanie jednostek pomocniczych o planowanych działaniach  

 Omówić koncepcję, zebrać opinie od uczestników  

 Opracować projekt /wniosek – wersję ostateczną akceptuje Operator  
Ta faza musi być zrealizowana w ciągu 3 mc od daty podpisania umowy.  
 

b) Faza wdrożenia – każdy projekt, który wejdzie w fazę wdrożenia musi angażować 
mieszkańców w jego realizację.  
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ZADANIA OPERATORA: 

Operator Miejskiego Programu Mikrograntów zobowiązany będzie do: 
1. Prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych programu obejmujących m.in.: 

a. Informacje o Programie  
b. Prowadzenie strony i portalu społecznościowego programu  
c. Promocję inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców 
d. Współpracę z UMŁ w zakresie komunikowania idei programu mieszkańcom  

2. Przeprowadzenia procesu wyboru projektów i podpisania umów  
3. Prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie: 

a. Tworzenia koncepcji projektów  
b. Wdrażania projektów 
c. Monitorowania i nadzoru realizowanych projektów  

4. Prowadzenie rozliczeń projektów z mieszkańcami  
 
Koszty obsługi programu nie powinny przekroczyć 20% wartości Programu. 

 


