Termin wydruku: 07-07-2020

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach projektu „Akademia
Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” - granty 5 000 zł
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu Ḁ䄀欀愀搀攀洀椀愀

Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

ᴀ⸀

W konkursie tym młode organizac

pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie
od 2000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula
środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł.
Realizacja inicjatyw, które nie mogą być krótsze niż 60 dni, mogą być realizowane od 1 kwietnia do 15 października
2016 r. Aby otrzymać dotację na ich realizację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016
roku do godziny 15:00.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których
budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się
z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.
Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej wyżej stronie internetowej
projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu: dla wnioskodawców z terenu powiatu ropczyckosędziszowskiego - w Fundacji Fundusz Lokalny

Ḁ匀䴀䬠 ᴀⰀ

koordynator: Stanisław Baska, tel. 607 560 016, e-mail:

stachbas@poczta.onet.pl
Projekt

Ḁ䄀欀愀搀攀洀椀愀 Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne ᴀ jest dofinansowany ze środków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W związku z rozpoczęciem naboru Starostwo Powiatowe w Ropczycach w porozumieniu z Fundacją Fundusz Lokalny
SMK organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w dniu 2 lutego 2016 r. w sali
konferencyjnej w budynku Starostwa (I piętro), ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce. Rozpoczęcie spotkania, godz.
14.00.
W przypadku pytań dotyczących spotkania informacyjnego prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Małajowiczem,
tel. 17 22 28 903, lub bezpośrednio z prowadzącym Panem Stanisławem Baską - tel. 607 560 016
Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
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