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Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi?biorczo?ci zaprasza m?ode organizacje pozarz?dowe oraz
grupy nieformalne do udzia?u w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na spo?eczne
akcje!”.

Cel konkursu?
Wsparcie dzia?a? i inicjatyw spo?ecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz
m?ode organizacje pozarz?dowe z subregionu kaliskiego

Kto mo?e sk?ada? wniosek?
Grupy nieformalne oraz m?ode organizacje pozarz?dowe z terenu subregionu kaliskiego (tj.
miasto Kalisz oraz powiaty: jaroci?ski, kaliski, k?pi?ski, krotoszy?ski, ostrowski, ostrzeszowski,
pleszewski), które mog? pozyska? fundusze na realizacj? projektów spo?ecznych

Na co mo?na otrzyma? mikrodotacj??

- Na lokalne przedsi?wzi?cie – dzia?ania mieszcz?ce si? w zakresie sfery po?ytku publicznego,
wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z pó?n. zm.);
- Na rozwój organizacji (wy??cznie dla m?odych organizacji pozarz?dowych) – realizacja
dzia?a? rozwijaj?cych organizacj? m.in. zakup sprz?tu biurowego, koszt adaptacji lokalu,
podniesienie kompetencji cz?onków i wolontariuszy organizacji.

Ogólna pula ?rodków przeznaczona na dofinansowanie projektów?
Bud?et przeznaczony na dotacje to 100 000 z?

M?ode organizacje pozarz?dowe mog? pozyska? do 5000 z?, a grupy nieformalne do 3000 z?.
Nie jest wymagany finansowy wk?ad w?asny.
Dodatkowo punktowany b?dzie wk?ad w?asny osobowy tj. wolontariat lub praca spo?eczna
cz?onków organizacji.

Nabór
Nabór rozpocznie si? najpó?niej 20 lipca 2018 r. Wnioski o dotacj?, tzw. oferty mo?na sk?ada?
do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 wy??cznie za po?rednictwem elektronicznego generatora
wniosków www.witkac.pl

Wszystkie wnioski o dotacj? zostan? poddane ocenie.
Lista rankingowa zostanie opublikowana najpó?niej do dnia 14 wrze?nia 2018 r.
Dofinansowane projekty b?dzie mo?na realizowa? od 14 wrze?nia do 30 listopada 2018 r.

Szczegó?y (w tym regulamin) s? dost?pne na stronie konkursu. Mo?na tak?e wej?? poprzez
naszej stron? internetow? www.kip.kalisz.pl i wybra? zak?adk? "Mikrodotacje - Strefa dla NGO".

Jednocze?nie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w spotkaniach informacyjnych, które odb?d? si?
na terenie subregionu kaliskiego. Odb?d? si? one w terminach i miejscach dost?pnych na
stronie. Mo?liwe jest tak?e wej?cie poprzez stron? www.kip.kalisz.pl -> Aktualno?ci. Udzia? w
spotkaniu jest bezp?atny.
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Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi?biorczo?ci
Tel.: 62 764 12 42
mikrodotacje@kip.kalisz.pl

Projekt „Mikrodotacje na spo?eczne akcje! Mikrodotacje po?udniowej Wielkopolski 2018-2019”
jest dofinansowany ze ?rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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