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[Konkurs]: „Dzia?aj Lokalnie 2020”
W imieniu Stowarzyszenia Kaczawskiego, którego Miasto Jawor jest cz?onkiem
wspieraj?cym, informujemy, ?e zosta? og?oszony regionalny konkurs grantowy – Dzia?aj
Lokalnie – edycja 2020.
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http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ zamieszczony zosta? konkurs dotacyjny w
ramach programu „Dzia?aj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie dla
organizacji i instytucji, jak równie? grup nieformalnych maj?cych siedzib? na ternie gmin: Bolków,
Jawor, Je?ów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, M?cinka, M?ciwojów, ?wierzawa, Paszowice,
Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, W?dro?e Wielkie, Zagrodno, Z?otoryja gmina wiejska oraz
Z?otoryja gmina miejska.
W ramach konkursu rozdysponowanych zostanie 55.000 z? na realizacj? oddolnych inicjatyw.
Kwota jednorazowej dotacji nie mo?e przekroczy? 6.000,00 z?.
Termin sk?adania wniosków: do dnia 17.05.2020 roku, wy??cznie poprzez generator on-line
dost?pny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Zach?camy do zapoznania si? z regulaminem naboru oraz do realizacji inicjatyw
spo?ecznych.
Tradycyjnie odb?d? si? tak?e szkolenia z zasad ubiegania si? o dotacj? oraz wype?niania
formularza wniosku, jednak w nowej formule webinariów. Pierwsze z nich odb?dzie si? 28.04.2020
r. od godziny 16:30. Dane dost?powe do logowania wraz z krótk? instrukcj? b?d? zamieszczone na
stronie https://www.kaczawskie.pl/ w zak?adce „Aktualno?ci Dzia?aj Lokalnie”.
Wi?cej informacji o Programie Dzia?aj Lokalnie znajduje si? na stronie https://www.kaczawskie.pl/
w zak?adce „Dzia?aj Lokalnie – Aktualno?ci”.

W tej edycji Programu nacisk po?o?ono na dzia?ania zwi?zane z walk? z epidemi?
koronawirusa i przeciwdzia?anie negatywnym jej skutkom.
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? w Polsce, znacznie zmieni?o si? ?ycie lokalnych spo?eczno?ci,
dzia?aj?cych w zasi?gu naszego O?rodka Dzia?aj Lokalnie. Walka z epidemi? to dzia?ania oraz
wsparcie samopomocy spo?eczno?ci lokalnej w radzeniu sobie ze skutkami epidemii, na przyk?ad
opracowanie i wspieranie systemu dostarczania posi?ków i zakupów osobom starszym, chorym, z
niepe?nosprawno?ciami, obj?tych kwarantann?, szycie maseczek, organizacja wsparcia
psychologicznego, edukacyjnego.
Dzia?ania okre?lone w projektach mog? te? dotyczy? ró?nych form spo?ecznego zaanga?owania,
w tym konieczno?? zast?pienia dzia?a? edukacyjnych ze ?wiata realnego, przeniesienia ich do
przestrzeni online.
Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mog? by? ró?ne i zmienia? si? w czasie. Przeciwdzia?anie
negatywnym skutkom epidemii mo?e dotyczy? ró?nych obszarów: edukacji, sportu, kultury,
zdrowia, aktywno?ci spo?ecznej, jak równie? mo?e te? wynika? z pojawiaj?cych si? problemów
takich jak mi?dzy innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie i izolacja spo?eczna.
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Dzia?aj Lokalnie - 05 karta oceny formalnej 2020
Dzia?aj Lokalnie - 06 karta oceny merytorycznej 2020 zmiany 2020 04 14
Dzia?aj Lokalnie - 01 regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2020 ok
Dzia?aj Lokalnie - 02 wniosek DL 2020 ok
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