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Szukasz pieni?dzy na dzia?ania spo?eczne w Poznaniu?
Skorzystaj z Konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych i pozyskaj do 5.000 z? na
dzia?ania w swojej okolicy!

Do kogo kierowany jest Konkurs?

W Konkursie mog? wzi?? udzia?: 
• organizacje pozarz?dowe (w tym m?ode organizacje pozarz?dowe) maj?ce siedzib? na
terenie Miasta Poznania i dzia?aj?ce na rzecz jego mieszka?ców
• aktywni mieszka?cy Poznania sk?adaj?cy projekty jako grupy nieformalne/ samopomocowe.

Na co mo?na pozyska? pieni?dze?

Organizacje pozarz?dowe oraz mieszka?cy mog? pozyska? pieni?dze na: inicjatywy lokalne (tj.
m.in.: dzia?ania edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe i inne mieszcz?ce si? w
obszarze po?ytku publicznego), które  przek?adaj? si? na wzrost aktywno?ci obywatelskiej,
daj?c im mo?liwo?? zaanga?owania si? w dzia?ania na rzecz spo?eczno?ci lokalnej Miasta
Poznania.
Ponadto m?ode organizacje pozarz?dowe mog? otrzyma? dotacj? na swój rozwój tzn. na
opracowanie planu rozwoju organizacji, szkolenia pracowników i wolontariuszy czy zakup
sprz?tu. 
Maksymalna warto?? mikrodotacji to 5.000 z?, które mo?na przeznaczy? na wszelkie
niezb?dne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wk?ad w?asny. Nie musi on jednak by?
finansowy czy rzeczowy, a mo?e by? zapewniony poprzez prac? wolontariuszy. 
Pula ?rodków finansowych w ramach Konkursu wynosi 237 500,00 z?, co oznacza, ?e co
najmniej 48 projektów z terenu Miasta Poznania otrzyma dofinansowanie!

Jakie s? warunki udzia?u w Konkursie?

Warunkiem udzia?u w Konkursie jest opracowanie projektu. Projekty sk?adane s? za pomoc?
generatora online. 
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Projekty mo?na sk?ada? od 07.04.2017 do 19.05.2017.
Projekty mog? by? realizowane w terminie: 01.07.2017 r. - 30.11.2017 r.   

Gdzie szuka? wsparcia?

Zainteresowani udzia?em w Konkursie mog? korzysta? ze wsparcia doradców operatora
Konkursu tj. Stowarzyszenia Centrum PISOP: 
• Piotra Kotlarka (piotr.kotlarek@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 8551 91 34)
• Macieja Nowickiego (maciej.nowicki@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 8551 91 34)
W ka?d? ?rod? w Centrum Bukowska (przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu) odbywaj? si?
dy?ury doradcze. Podczas dy?urów doradcy: 
• skonsultuj? pomys?y na projekt
• sprawdz?, czy poszczególne elementy projektów zosta?y opisane w prawid?owy sposób
• pomog? w kwestiach technicznych zwi?zanych z generatorem online.

Ponadto codziennie w godzinach 10.00-14.00 prowadzone s? konsultacje mailowe i
telefoniczne z doradcami.
Wi?cej informacji o Konkursie mo?na znale?? w Regulaminie Konkursu.

    Serdecznie zapraszamy do udzia?u w Konkursie!    

Projekt dofinansowany z bud?etu Miasta Poznania.
Projekt dofinansowany jest ze ?rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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