OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz
Fundacja Rozwoju Holistycznego
rozpoczynają nabór ciągły wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn.
"NOWEFIO - lubuskie lokalnie"

Termin, tryb, sposób naboru:
rozpoczęcie: 02.08.2021 r. o godz. 12:00
prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków finansowych
wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

Środki przeznaczone na konkurs w 2021 r. :

540 000,00 zł
Maksymalna wartość mikrodotacji :
Młode organizacje pozarządowe do 6 000,00 zł
Grupy nieformalne z Patronem bądź występujące samodzielnie do 6 000,00 zł

Kto może złożyć wniosek na Mikrodotację:
Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.
3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy
od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni
zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące
realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa
taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze
zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną
organizacją pozarządową (tzw. Patronem).
Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) - to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w
art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu,
dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego
przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego
przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6
UoDPPioW.

Przeznaczenie Mikrodotacji:
1) w przypadku młodych organizacji:
zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji; koszty
adaptacji lokalu; oprogramowanie komputerowe; podnoszenie kwalifikacji
pracowników, wolontariuszy; częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych
z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; pomoc w opracowaniu merytorycznych
planów rozwoju;
realizacje inicjatyw, przedsięwzięć mieszczących się w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 UoDPPioW.
2) w przypadku grup nieformalnych (z Patronem bądź występujących samodzielnie):
na realizację inicjatyw, przedsięwzięć (zadań mieszczących się w sferze zadań
publicznych określonych w art.4 UoDPPioW)

Kryteria i sposób wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie (załączniki: karty oceny).
Sposób wyboru projektów został opisany w Regulaminie konkursu.

Termin realizacji wybranych ofert:
rozpoczęcie nie wcześniej niż 02.08.2021 r.,
zakończenie nie później niż 30.11.2021 r.

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja projektowa:

www.lubuskielokalnie.fam.org.pl
KONTAKT:

Biuro Stowarzyszenia LGD
„Między Odrą a Bobrem”
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór;
www.miedzyodraabobrem.pl
tel.: 603 505 517;
nowefio.lubuskie@gmail.com
Biuro Fundacji Rozwoju Holistycznego,
ul. Traugutta 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl
tel.: 600 676 083;
fundacja.frh@gmail.com

