Kto może otrzymać mikrodotację?
należysz do młodej organizacji
pozarządowej z woj. łódzkiego *

Jeśli...

*zarejestrowane nie później niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
*o budżecie rocznym nieprzekraczającym 25 tys. zł

tworzysz grupę osób mieszkających
i wspólnie działających na terenie woj. łódzkiego *

*co najmniej 3 osoby pełnoletnie działające jako grupa nieformalna
lub samopomocowa

i i chciałbyś
Wspierać rozwój organizacji
dzięki środkom na szkolenia
zespołu, zakup sprzętu
i doposażenia

Działać
na rzecz
lokalnej
społeczności

Wspólnie
realizować swoje
pasje lub pomagać
sobie wzajemnie

Możesz otrzymać

do 5 000 zł na inicjatywę oddolną

np.:
Oraz tylko jako
Organizację lokalnych uroczystości
młoda organizacja pozarządowa, m.in. na:
okolicznościowych
Działania charytatywne i wolontariat
Zakup wyposażenia biurowego organizacji,
Kultywowanie lokalnych tradycji
sprzętu do prowadzenia działalności,
Rozwój sportu i aktywności ruchowej
adaptację lokalu
Edukację dzieci i młodzieży, edukację ekologiczną
Szkolenia dla członków i wolontariuszy
i prozdrowotną
organizacji
Wspólne inicjatywy z zakresu małej architektury
(zieleń, altany, plac zabaw)

Jak otrzymać dotację na realizację pomysłów?
KROK 1
Skontaktuj się
z mobilnym animatorem
i doradcą – telefonicznie:
42 719 90 64; 42 231
31 01; 24 388 14 49,
emailowo:
biuro@polcentrum.pl,
opus@opus.org.pl
Opowiedz
o planowanych
działaniach
Wyjaśnij wątpliwości

Grant
na lepszy
start

ulotka A5.indd 1

KROK 2
Dla młodej
organizacji
pozarządowej
�Wypełnij formularz – wniosek o mikrodotację „Grant
na lepszy start”
(do pobrania ze
strony grantnalepszystart.pl)

KROK 2
Dla grupy nieformalnej lub samopomocowej
Wypełnij formularz – wniosek o mikrodotację
„Grant na lepszy start” (do pobrania ze strony
grantnalepszystart.pl) ubiegając się:
wspólnie z :
organizacją
która udzieli grupie
osobowości prawnej
i pomoże w realizacji
i rozliczeniu ﬁnansowym

samodzielnie:
minimum 3 osoby
podpisują wniosek,
umowę na realizację
projektu oraz zabezpieczenie w postaci
weksla In blanco

KROK 3
Wyślij wypełniony i podpisany wniosek listem poleconym na adres operatora
obejmującego swoim działaniem Twój powiat lub złóż osobiście w biurze operatora:
Powiaty: łęczycki - zgierski - łowicki – poddębicki - skierniewicki - miasto
Skierniewice - brzeziński - zduńskowolski - rawski
Stowarzyszenie LGD „POLCENTRUM” Pl. Łukasińskiego 4 95-010 Stryków
Powiaty: miasto Łódź - miasto Piotrków Trybunalski – piotrkowski - pabianicki bełchatowski - kutnowski - radomszczański - opoczyński - tomaszowski – pajęczański
– łaski – sieradzki – wieluński – wieruszowski - łódzki wschodni
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Pl. Wolności 2 91-415 Łódź
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