Co daje prowadzenie CIL Lokalnego (nieregrantingowy):
poczucie sprawczości mieszkańcom
aktywizuje mieszkańców
umożliwia zmianę postaw, sposobu myślenia, wartości
w zintegrowanej społeczności wiele problemów pojedynczych osób może zostać
rozwiązanych

własna inicjatywa społeczności lokalnej może stać się narzędziem rozwiązywania
problemów
pobudzone relacje pobudzają do działania
CIL buduje potencjał społeczności - wzmacnia zdolności wspólnot ich umiejętności,
kompetencje. Mieszkańcy potrafią definiować potrzeby, wyznaczać cele i angażować
się w ich realizację. Chcą i potrafią współpracować i uczestniczyć w podejmowaniu

lokalnych decyzji. Zwiększa się samoświadomość, działania są zgodne z zasadami
sprawiedliwości społecznej, partycypacji i poszanowania różnorodności.

Obserwowalny jest wzrost poziomu zaufania, budowania pozytywnych relacji, współdziałania.
Mieszkańcy uczestniczą w procesie diagnozy, tworzenia projektu i jego realizacji. NGO, które w

poprzednich latach wnioskowały o mikrodotacje w regrantingu, dziś są realizatorami CIL. Liderzy
kandydowali w wyborach do Rad Osiedli lub podjęli rozmowy aby Rada partycypowała w kosztach
utworzenia CIL w kolejnym roku. Działania realizowane w CIL są poprzedzone diagnozą współtworzoną z
mieszkańcami; na każdym etapie realizacji działań włączana jest jak najszersza grupa mieszkańców;
zapewniony jest stały dostęp do informacji. Działania polegają na tworzeniu wspólnych wartości,
wzorców działania oraz uzgadnianiu poglądów, uwspólnianiu interesów. Spójność, współpraca,
transparentność, autentyczność są podstawą tworzenia CIL, to daje wysoki poziom zaufania

społecznego, który odgrywa ważną rolę w demokracji, CIL wspiera rozwój społeczeństwa w obszarze
partycypacji, samoorganizacji i przejmowaniu odpowiedzialności za realizację działań w skali lokalnej.
Rozwój wspólnot lokalnych zmierza w kierunku zwiększania ich aktywności i współdziałania na rzecz

wspólnego dobra - dostępnej przestrzeni publicznej, dostępnych w niej zasobów/potencjału oraz ich
racjonalnego wykorzystania. CIL jest przestrzenią która wspiera zaangażowanie w rozwiązywanie
różnego rodzaju kwestii oraz udział w procesie decyzyjnym na różnych szczeblach.

Korzyści regrantingu:
zwiększenie skuteczności realizacji zadań publicznych - poprzez lepsze dostosowanie warunków
konkursów grantowych dla lokalnych organizacji, prostsze formalności, wsparcie ze strony operatora
w formie szkoleń czy doradztwa dla potencjalnych realizatorów - napływa więcej wniosków, co
przekłada się także na uspołecznienie decyzji o wydatkowaniu środków przez JST;
możliwość czerpania z doświadczenia organizacji pozarządowych - wybór na operatora silnej

organizacji pozarządowej z odpowiednimi zasobami, znającej potrzeby danej wspólnoty i specyfikę
lokalnych NGO, działającej w sposób bardziej elastyczny niż JST przyczynia się do podniesienia
jakości realizacji zadań publicznych;
skumulowanie środków finansowych na realizację zadania publicznego - dzięki zastosowaniu
wymogu wkładu własnego przez operatora lub podmioty ubiegające się o grant możliwy jest montaż
finansowy skutkujący wzrostem „puli na dotację”.

Korzyści dla samorządów to przede wszystkim:
skuteczniejsze dotarcie z ofertą konkursów do różnych organizacji i środowisk,
lepsza jakość ofert składanych w konkursach,
pomnożenie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych dzięki potencjalnemu wkładowi ze

strony operatora i grantobiorców,
efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych,
budowanie dobrego wizerunku.

Korzyści dla organizacji pozarządowych – odbiorców grantów:
lepsze dostosowanie warunków konkursu do specyfiki działania lokalnych organizacji,
prostsze procedury ubiegania się o dotacje i ich wykorzystania, a zatem łatwiejszy dostęp do dotacji,
większe wsparcie przy składaniu ofert i rozliczaniu przyznanych dotacji oraz przy realizacji dofinansowanych
projektów,
większa pula środków przeznaczonych na dotacje.

Organizacje pozarządowe – operatorzy konkursów samorządowych –
zyskają:
możliwość prowadzenia konkursów ofert samorządu wiedzę i doświadczenie w
zakresie regrantingu
możliwość pokrycia kosztów stałych prowadzonej działalności,

prestiż, uznanie, zaufanie.

Korzyści dla mieszkańców danego terenu to przede wszystkim:
więcej środków przeznaczonych na projekty realizowane w społeczności lokalnej,
więcej dobrych projektów służących mieszkańcom,
projekty w nowych obszarach, dotychczas nieobjętych otwartymi konkursami ofert,

silny lokalny operator, który może przyciągać dodatkowe środki zewnętrzne

