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Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na zadanie pn. „Karpackie
inicjatywy lokalne".
Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania
pn. „Karpackie inicjatywy lokalne" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.
Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych
organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich
związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu
karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).
Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
? podtrzymywania tradycji narodowej,
? rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
? zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
? promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.
Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do
zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę
samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz
wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Karpackie inicjatywy lokalne (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągnięcia celu konkursu,
mogą mieć różną formę, np.: zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria, wydarzenia integrujące różne
grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów), opracowanie kampanii edukacyjnoinformacyjnych, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.
Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo
(oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji o analogicznym statusie, jak te
objęte wsparciem oraz wolontariuszy.
Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem,
instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy
społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych
partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy
rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.
Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o
Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, tj. z obszarem 18
612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin
położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji
Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37
gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na
prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Dokładny opis obszaru
realizacji inicjtawy znajduje sie w Regulaminie.
O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN mogą ubiegać się:
? młode organizacje pozarządowe,
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? grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).
Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.
Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w
mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 14 września 2021 r. do godz. 15:00.
Wszystkie
informacje
o
konkursie
są
dostępne
adresem: https://procarpathia.pl/aktualnosci/konkurs-na-karpackie-inicjatywy-lokalne
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