
TRZECIA EDYCJA KONKURSU FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE

15 stycznia rusza nabór projektów do konkursu „FIO – Małopolska Lokalnie”,  w ramach
którego młode organizacje  pozarządowe i  grupy nieformalne mogą otrzymać od 2.000 do
5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. 

 

Konkurs FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: 

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, 

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,

Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia. 

 

Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich 
wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od
dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 i 2015 roku nie przekracza 25 tys. zł),

• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą trzy
osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)

• grupy  samopomocowe (tj.  grupy  nieformalne,  których  działania  skierowane  są  na
pokonywanie problemów i zmianę warunków, w których funkcjonują).

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

 

• projekty społeczne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego 

 

• dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań
strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu,
doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W celu wspierania inicjatyw oddolnych
w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty
i procesie składania wniosków.

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

• Kraków, 12 stycznia 2016r., godz. 18,00, Centrum Obywatelskie przy Stadionie 
Miejskim im. H. Reymana, ul. Reymonta 20, Kraków wejście „LE” od strony Parku 
Jordana, I piętro, zgłoszenia: http://1drv.ms/1ZbcMN2

• Niepołomice, 14 marca 2015, godz. 9,00, Laboratorium Aktywności Społecznej, 
Centrum Bocheńska,  ul. Bocheńska 26, zgłoszenia: 
agata.gumularz@niepolomice.com, tel. 12 250 94 48

• Wieliczka, 18 stycznia 2016r., godz. 15,00, aula Starostwa Powiatowego w 

http://1drv.ms/1ZbcMN2
mailto:agata.gumularz@niepolomice.com


Wieliczce, ul. Dembowskiego 2, zgłoszenia: tel. 790 346 928, 
dorota.kobylec@malopolskalokalnie.pl

• Kraków, 18 stycznia 2016r., godz. 19,00, ul. Krasickiego 18 / I piętro, zgłoszenia: 
http://1drv.ms/1n7rLGF

• Gdów, 19 stycznia 2016r, godz. 17,00, Centrum Kultury, ul. Krakowska 398, 
zgłoszenia: tel. 790 346 928, dorota.kobylec@malopolskalokalnie.pl 

• Biskupice, 20 stycznia 2016r., godz. 15,00, Urząd Gminy Biskupice (sala 
konferencyjna), Tomaszkowice 455, zgłoszenia: tel. 790 346 928, 
dorota.kobylec@malopolskalokalnie.pl

• Kłaj, 21 stycznia 2016r., godz. 17, sala konferencyjna budynku Rady Gminy, (II 
budynek Urzędu Gminy Kłaj) – 3 piętro, zgłoszenia: tel. 790 346 928, 
dorota.kobylec@malopolskalokalnie.pl

• szkolenia 

• indywidulane doradztwo: dorota.kobylec@malopolskalokalnie.pl, tel. 790 346 928

Nabór projektów odbywa się poprzez generator i potrwa do 15 lutego do godz. 16.00.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl

oraz na facebooku: https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/

Projekt  FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE  jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

Operator: 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Kraków, ul. Krasickiego 18/I piętro
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