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1 wrze?nia 2021 roku rusza nowy nabór wniosków do
Dolno?l?skiego Funduszu Ma?ych Inicjatyw
1 wrze?nia 2021 roku roku rusza nowy nabór wniosków do Dolno?l?skiego Funduszu
Ma?ych Inicjatyw - Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz m?odych
organizacji pozarz?dowych z Dolnego ?l?ska!
Macie pomys? na dzia?ania lokalne?
Chcecie zrobi? ciekawe wydarzenie?
Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowa??
Mieszkacie i dzia?acie na terenie Dolnego ?l?ska?
Skorzystajcie z mikrodotacji (m?ode NGO) lub wsparcia (grupy) na realizacj? lokalnych
przedsi?wzi??!
Tworzycie grup? nieformaln?, która:
– sk?ada si? z minimum trzech pe?noletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego ?l?ska?
– chcecie wspólnie realizowa? dzia?ania w sferze po?ytku publicznego dla spo?eczno?ci lokalnej w
województwie dolno?l?skim?
Tworzycie grup? samopomocow?, która:
– sk?ada si? z minimum trzech pe?noletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego ?l?ska?
– Wasze dzia?ania skierowane s? na rozwi?zywanie problemów oraz zmian? warunków ?ycia
cz?onków grupy?
Dzia?acie w m?odej organizacji pozarz?dowej, która:
– zosta?a wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego lub w?a?ciwego rejestru, nie wcze?niej ni?
60 miesi?cy przed dniem z?o?enia wniosku o dotacj??
– ma siedzib? na terenie Dolnego ?l?ska?
– ma roczny przychód nie przekraczaj?cy kwoty 30 tys. z?? (roczny przychód za poprzedni
zako?czony rok obrotowy funkcjonowania).
Opiszcie swój pomys? i z?ó?cie wniosek w naborze do Programu Dolno?l?ski Fundusz Ma?ych
Inicjatyw!
Kwota wnioskowanej mikrodotacji lub wsparcia realizacji lokalnych przedsi?wzi?? mo?e wynosi?
minimalnie a? 7000,00 z?, a maksymalnie a? 10 000,00 z?.
Terminy naboru: 1-15 czerwca 2020 roku
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UWAGA! W zwi?zku z sytuacj? epidemii koronawirusa, wszystkie dzia?ania w ramach Ma?ych
Inicjatyw musz? by? zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi
Rz?du RP.
Jak z?o?y? wniosek? – wy??cznie poprzez generator dost?pny na stronie (od 1-go wrze?nia 2021
roku, od pó?nocy) www.generator.maleinicjatywy.pl
W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 m?odych organizacji
pozarz?dowych i 15 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego ?l?ska.
Kwota alokacji wynosi 450 000,00 z?.
UWAGA! W naborze obowi?zuje limit liczby sk?adanych wniosków, który wynosi w sumie 180
(liczy si? kolejno?? sk?adania projektów), w tym: 90 dla m?odych organizacji pozarz?dowych oraz
90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.
Publikacja listy rankingowej: 7 pa?dziernika 2021 roku.
Zwyci?skie projekty b?d? realizowane od 10 wrze?nia do 10 grudnia 2021 roku.
Po wi?cej informacji odsy?amy na:
STRON? WWW PROGRAMU:www.maleinicjatywy.pl
PROFIL FB PROGRAMU: www.facebook.com/maleinicjatywy
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