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Małopolska Lokalnie - Północ
Już od 29 marca 2019 r. można składać wnioski do Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ.

Program „FIO Małopolska Lokalnie - Północ” kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż
30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Krakowa lub powiatów chrzanowskiego,
dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego.
Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych działających na terenie północno-zachodniej
części woj. małopolskiego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przekazał
lokalnym operatorom blisko 500 tysięcy złotych na realizację projektów w latach 2018/2019.
Tylko do 30 kwietnia
Rodzinne gry i zabawy, tematyczne spotkania, zakup sprzętu biurowego, pokazy mody – to tylko kilka spośród
zrealizowanych w całej Małopolsce od 2014 roku ponad 800 projektów.
●

●
●

Działacie na terenie Krakowa lub powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego,
olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego?
Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować?
A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy
będą wspierać Waszą działalność?

Odpowiedzią na te potrzeby może stać się innowacyjny konkurs FIO Małopolska Lokalnie - Północ, w którym liczy się
przede wszystkim POMYSŁ!
Wystarczy wejść na stronę: www.malopolskalokalnie.pl/polnoc i wypełnić wniosek.
Czym różni się FIO Małopolska Lokalnie – Północ od innych konkursów?
Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy formułę, w
której fundusze zdobędą najlepsze pomysły. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra
wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.
W tej edycji "FIO Małopolska Lokalnie – Północ" edukację oferujemy zarówno na etapie aplikowania w konkursie
(szkolenia z pisania wniosków, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo,
spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące). Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie, do wyczerpania limitów
założonych przez Operatorów.
Jak będzie wyglądać proces wyłonienia najlepszych projektów?
Na pierwszym etapie zadaniem uczestników konkursów będzie wypełnienie wniosku w generatorze. Następnie
zaprosimy wszystkich uczestników, którzy przejdą ocenę formalną na rozmowę z komisją konkursową. Spotkanie
wnioskodawców z komisją konkursową będzie miało na celu uzupełnienie złożonych wniosków o informacje
pozwalające operatorom na lepsze poznanie wnioskodawców i ich pomysłów.
Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy zostaną otoczeni pomocą opiekuna projektu i wsparciem animacyjnym. Będą mogli
skorzystać z edukacyjnych spotkań sieciujących, na których zdobędą wiedzę z dziedzin związanych z pracą społeczną
i będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi społecznikami. Dzięki takiej wspólnej pracy zwycięzcy
konkursów otrzymają nie tylko dofinansowanie, ale też zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie ubiegać
się o kolejne środki i dobrze zrealizować następne projekty.

1

Gmina Klucze

Program „FIO Małopolska Lokalnie - Północ” realizowany jest przez 2 operatorów:
●
●

Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych,
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE,

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej
Kraków i Województwa Małopolskiego. Partnerami projektu są Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.
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