
Program Społecznik
2019–2021

Wspieraj z nami inicjatywy społeczne!



Idea
Programu
Społecznik



Program Społecznik
na lata 2019–2021

jest kontynuacją
działań Samorządu

wspierających Społeczników
i organizacje pozarządowe

na Pomorzu Zachodnim



tworzy długofalową perspektywę współpracy,

wpływa na ciągłość działań realizowanych
w ramach Programu, szczególnie na przełomie
sezonu jesienno – zimowego
i zimowo – wiosennego,

zwiększa liczbę inicjatyw, 

zachęca nowych partnerów do współpracy.

Wieloletni charakter Programu:



Program ponownie będzie realizowany
w formule regrantingu, w podziale na dwa filary:

Mikrodotacje
wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych

Regionalne Inicjatywy
Obywatelskie

I Filar II Filar

kontynuacja programu zrealizowanego
w latach 2017/2018 r. poprzez

nabór wniosków
na mikrodotacje

o ich wyborze
decyduje

głosowanie internetowe
mieszkańców regionu

4 tys. zł 10 tys. zł 
nowa zwiększona kwota dofinansowania kwota dofinansowania do



Podtrzymany zostanie
odformalizowany charakter Programu,

umożliwiający
sięganie po środki

nie tylko
podmiotom posiadającym

 osobowość prawną - organizacjom pozarządowym,
ale również współpracującym z nimi

grupom nieformalnym.



Statystyka



I edycja Programu w 2017 roku
1152 społeczników,

z których 515 otrzymało dotacje

II edycja Programu w 2018 roku
to kolejne 1381 złożonych wniosków

i 663 dofinansowane inicjatywy. 

Łącznie zostało dofinansowanych
1178 działań



Cele
Programu
Społecznik



wspieranie i upowszechnianie otwartych
i aktywnych postaw obywatelskich,

uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,

wspieranie i promowanie wolontariatu,
w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,

„transfer” dobrych praktyk i doświadczeń
do innych subregionów Programu,

zaangażowanie obywateli w proces decydowania
o kierunkach współpracy i rozwoju regionu. 



Sposób realizacji
Programu
Społecznik



Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
współpracuje z Operatorem, który  w imieniu

samorządu ogłasza:

konkurs
na mikrodotacje

nabór wniosków na regionalne
inicjatywy obywatelskie

promuje  •  zachęca do głosowania  •  przyznaje 
uczestniczy  •  rozlicza  •  wyróżnia  •  dziękuje 



Realizatorzy
inicjatyw w ramach Programu Społecznik to:

Nabór wniosków na mikrodotacje i regionalne inicjatywy
obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu
generatora wniosków witkac.pl https://witkac.pl/strona

organizacje pozarządowe

grupy nieformalne i mieszkańcy



Finansowanie 
Programu
Społecznik



Marszałek przeznaczył z budżetu województwa
w latach 2019–2021

kwotę 10,5 mln zł z podziałem na:

dofinansowanie
każdego roku

min. 500 mikrodotacji
w kwocie do 4 tys. zł

dofinansowanie każdego roku
min. 100 regionalnych
inicjatyw obywatelskich

w kwocie do 10 tys. zł

NABORY 2019 Ruszają 7 maja 2019 r. na mikrodotacje
i na regionalne inicjatywy obywatelskie 



Aktualna mapa subregionów
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1. Miasto Szczecin, powiat policki
2. Miasto Świnoujście, powiaty:  
 goleniowski, gryficki,
 kamieński, łobeski
3. powiaty: choszczeński, drawski,
 kołobrzeski, świdwiński,
 wałecki
4. Miasto Koszalin, powiaty:
 białogardzki, koszaliński,
 sławieński, szczecinecki
5. powiaty: gryfiński, myśliborski,  
 pyrzycki, stargardzki



Kto
ocenia

wnioski?



Wnioski złożone na mikrodotacje zaopiniuje
Komisja Oceny Wniosków

składająca się m.in. z:

przedstawicieli
Operatora

przedstawicieli
Województwa

przedstawicieli
środowisk

w tym
samorządów

lokalnych
i ekspertów

Wnioski na inicjatywy obywatelskie będą oceniane poprzez
elektroniczne głosowanie mieszkańców regionu.



Termin realizacji
Programu
Społecznik



program ma charakter wieloletni 

całościowa realizacja
Programu Społecznik 2019–2021

realizacja przez operatora
Programu Społecznik 2019–2021

2019

1 stycznia
2019

31 grudnia
2021

31 grudnia
2021

20212020 2022

2019

1 kwietnia
2019

20212020 2022



94 341 63 30 karrsa@karrsa.pl

Operator
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin



Wszelkie informacje o realizacji
Programu Społecznik 2019–2021 znajdują się na: 

Stronie internetowej Operatora
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A
www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:
www.wzp.pl w zakładce Program SPOŁECZNIK 

profilu Programu Społecznik na facebooku


