Działasz w organizacji pozarządowej
w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców?
Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki finansowe
na swoją działalność?
Współpracujesz z różnymi partnerami
w swojej społeczności?
Chcesz wspierać aktywność mieszkańców
swojej społeczności i przyznawać dotacje
na inicjatywy obywatelskie?
Zgłoś się do konkursu „Działaj Lokalnie VII”,
w którym poszukujemy nowych kandydatów
na Lokalne Organizacje Grantowe.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza ogólnopolski konkurs dla organizacji
pozarządowych na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych w ramach Programu
„DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Założenia i cel konkursu
Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie małych społeczności wokół różnych działań na rzecz dobra wspólnego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20
tysięcy osób1. W ramach programu Lokalne Organizacje Grantowe (LOG), organizują konkursy grantowe na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich w wielu obszarach, m.in. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych
czy rozwoju lokalnego. W lokalnych konkursach prowadzonych od 2004 roku LOG przyznały ponad 2800 dotacji
o łącznej wartości 10 mln zł. Obecnie sieć LOG liczy 45 członków, którzy swoim zasięgiem obejmują ponad 500 gmin.
Lokalne Organizacje Grantowe, dzięki stałej obecności w społeczności zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto, na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, chcąc rozwijać system lokalnych konkursów grantowych, planują na przełomie marca i kwietnia 2010 br. w drodze konkursu wyłonić kolejnych
7 organizacji (kandydatów na LOG), które w maju 2010 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych
programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od czerwca nowe LOG będą realizowały lokalne
konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci LOG. Każdy LOG otrzyma dofinansowanie na realizację
dwóch konkursów grantowych: w 2010 i w 2011 roku.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie:
Do konkursu na Lokalne Organizacje Grantowe mogą przystąpić organizacje pozarządowe, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od minimum 4 do kilkunastu gmin2 z wyłączeniem
obszarów, na których działają dotychczasowe LOG; lista gmin objętych ich działaniem znajduje się w Załączniku 1
i na stronie internetowej Programu www.dzialajlokalnie.pl). Od zainteresowanych organizacji oczekuje się między
innymi umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych.
Ważne jest również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego. Pod uwagę będzie
także brany potencjał środowiska lokalnego.
W konkursie będą rozpatrywane wnioski tylko tych organizacji, które spełnią wszystkie poniższe kryteria formalne:
− są organizacjami pozarządowymi, posiadają osobowość prawną, ich cele statutowe są zgodne z celami
Programu „Działaj Lokalnie” i są gotowe do przyjęcia lub dostosowania swoich procedur3 do końca maja 2010;
− posiadają zróżnicowane źródła finansowania swojej działalności (np. z programów pomocowych,
od przedsiębiorstw, samorządu, osób indywidualnych);
− planują realizację konkursu grantowego na obszarze od 4 do kilkunastu gmin, z wyłączeniem
terenów objętych działaniem dotychczasowych LOG (opisanych w Załączniku 1 i na stronie internetowej
Programu www.dzialajlokalnie.pl);
− prowadzą księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego;
− współpracują z różnorodnymi partnerami lokalnymi;
− opracują wniosek aplikacyjny i złożą go w terminie do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
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Program „Działaj Lokalnie” adresowany jest do niewielkich społeczności (liczących do 20 tys. mieszkańców), jednak Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
dopuszcza sytuację, że siedziba LOG będzie w miejscowości większej, tj. do 50 tys. mieszkańców
Liczba mieszkańców każdej z gmin nie powinna przekraczać 20 tys. mieszkańców
Statut organizacji powinien umożliwiać prowadzenie działalności grantodawczej tj. na przyznawanie dotacji instytucjom i organizacjom nie nastawionym
na zysk na realizację projektów w różnych dziedzinach, np.: edukacji, kultury, spraw społecznych i rozwoju lokalnego, etc. Zakres wsparcia (czyli cele organizacji)
musi być na tyle szeroki, aby pozwalał swobodnie realizować program „Działaj Lokalnie”.

Dodatkowo będą mile widziane rekomendacje od Lokalnych Organizacji Grantowych,
które już uczestniczą w Programie „Działaj Lokalnie”.
Oceny formalnej dokona Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Oceny merytorycznej dokona komisja powołana przez ARFP w porozumieniu z PAFW.
Sposób wyboru kandydatów na LOG
Spośród nadesłanych wniosków spełniających kryteria formalne, zostanie wyłonionych siedmiu kandydatów
na Lokalne Organizacje Grantowe. Ocena ta będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:
− ogólną dotychczasową działalność organizacji (znaczenie i skalę przeprowadzonych działań dla społeczności);
− zasoby ludzkie i materialne organizacji (liczbę pracowników i współpracowników organizacji
oraz wolontariuszy, wyposażenie, jakim dysponuje organizacja);
− motywację organizacji do prowadzenia lokalnego konkursu grantowego i perspektywę rozwoju
„Działaj Lokalnie” na swoim terenie;
− opis potencjału środowiska lokalnego (aktywność samorządu lokalnego i jego stosunek do organizacji
pozarządowych, zaangażowanie biznesu we wspieranie działań społecznych,
realizacja projektów partnerskich np. Leader);
− planowany zasięg lokalnego konkursu grantowego względem dotychczasowych działań organizacji;
− plan realizacji konkursu grantowego, w odniesieniu do zaangażowania partnerów;
− otwartość na lokalną społeczność i znajomość środowiska lokalnego;
− wstępny plan pozyskiwania środków finansowych na realizację konkursu i współpracę z darczyńcami
(różnorodność źródeł finansowania oraz zakres współpracy z darczyńcami);
− doświadczenie organizacji w działalności grantodawczej lub stypendialnej (kryterium dodatkowe).
W sytuacji porównywalnej jakości wniosków, pierwszeństwo będą miały wnioski złożone przez organizacje
z terenów województwa opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Harmonogram współpracy z wyłonionymi kandydatami
Na przełomie kwietnia i maja 2010 wyłonione organizacje przejdą cykl szkoleń z zakresu: pozyskiwania funduszy,
budowania partnerstwa lokalnego, promocji konkursu grantowego, pomocy potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, powoływania i pracy komisji selekcyjnej, oceny i wyboru projektów, prowadzenia doradztwa, szkoleń, sieciowania dofinansowanych inicjatyw, monitoringu merytorycznego i finansowego
projektów oraz sprawozdawczości i promocji rezultatów dofinansowanych projektów.
Po zakończeniu cyklu szkoleń organizacje te dołączą do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych i przeprowadzą
dwa konkursy grantowe (pierwszy w 2010 i drugi w 2011 roku).
Dla wszystkich LOG organizowane są corocznie spotkania, służące podniesieniu umiejętności i wymianie doświadczeń. Dodatkowo organizowane są wewnętrzne konkursy, w których przyznawane są nagrody finansowe za aktywność i osiągnięcia w realizacji lokalnych konkursów grantowych.

Zadania nowo wybranych LOG w 2010 roku:
W ramach umowy z Akademią, Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) zobowiązana jest do przeprowadzenia lokalnego konkursu grantowego, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów
o charakterze dobra wspólnego w miejscowościach liczących do około 20 tysięcy mieszkańców na obszarze zdefiniowanym podczas podpisywania umowy. Na przeprowadzenie konkursu LOG musi samodzielnie zebrać fundusze , które są powiększane o dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w jednej z następującej proporcji:
wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wkład własny LOG

7 000

13 500

19 000

25 000

dotacja PAFW na granty

8 400

16 200

22 800

30 000

dotacja PAFW na obsługę

5 600

10 800

15 200

20 000

razem dotacja PAFW

14 000

27 000

38 000

50 000

pula na granty

15 400

29 700

41 800

55 000

cały budżet konkursu (łącznie koszty obsługi i pula na granty)

21 000

40 500

57 000

75 000

Na określonym przez siebie terenie działania LOG prowadzi spotkania informacyjne i szkoleniowe w celu wyłonienia potencjalnych grantobiorców Programu – organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadaniem LOG
jest także dopilnowanie, aby każdy podmiot realizujący projekt zebrał wymagany wkład własny.
W ramach prowadzenia konkursu lokalnego, LOG dokonuje oceny formalnej otrzymanych wniosków, w oparciu
o kartę kryteriów oceny formalnej, powołuje Komisję Grantową, składającą się z przedstawicieli różnych sektorów i organizuje co najmniej 1 posiedzenie jej członków w celu wyłonienia grantobiorców lokalnego konkursu (spośród wniosków spełniających kryteria formalne). Ponadto, LOG przygotowuje członków Lokalnej Komisji Grantowej
do dokonywania jak najlepszej oceny projektów, uwzględniając m.in. diagnozę potrzeb lokalnych.
Po zakończonej ocenie LOG organizuje spotkanie dla wszystkich wyłonionych w konkursie beneficjentów i umożliwia im zapoznanie się z poszczególnymi projektami, które będą realizowane na terenie objętym konkursem. Przygotowuje też umowy dla grantobiorców (na podstawie otrzymanych wzorów) i przekazuje im środki na realizację
działań zaplanowanych w umowach.
Podczas trwania konkursu, LOG zobowiązany jest monitorować wszelkimi dostępnymi sposobami postępy w realizacji lokalnych inicjatyw dofinansowanych w ramach lokalnego konkursu grantowego oraz sposób wydatkowania środków w ramach przyznanych dotacji. Przez cały czas realizacji projektów, LOG powinien sieciować dofinansowane inicjatywy, między innymi poprzez organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń.
Po zakończeniu działań w dofinansowanych projektach, LOG zobowiązany jest do rozliczenia wszystkich dofinansowanych projektów i przesłania do Akademii raportu z realizacji konkursu.
LOG prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne o konkursie, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców. Informacja jest rozprowadzana za pomocą różnorodnych kanałów informacyjnych (plakaty,
ogłoszenia, spotkania, konsultacje, media lokalne, internet). LOG zobowiązuje się też do zorganizowania spotkań
informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów – liczba spotkań zależeć będzie od obszaru objętego konkursem.
LOG zobowiązany jest także do promowania Programu w różnorodnych mediach, na każdym etapie jego realizacji.
Lokalne Organizacje Grantowe będą przyznawać dotacje w konkursach grantowych następującym podmiotom:
− organizacjom pozarządowym działającym lokalnie, posiadającym osobowość prawną (fundacjom lub stowarzyszeniom zarejestrowanym w KRS*), których cele statutowe są zgodne z zakresem działań przedstawionych w projekcie;
− inicjatywom obywatelskim (grupom nieformalnym) w których imieniu wniosek złoży organizacja
pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca
stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie
umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, etc.).
*do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.

Oferta wsparcia LOG ze strony Akademii
Akademia wspiera sieć Lokalnych Organizacji Grantowych poprzez przekazywanie środków finansowych PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (wg tabeli na poprzedniej stronie), a także dostarczając wzorów dokumentów
niezbędnych do realizacji Programu (regulamin konkursu, formularz wniosku o dotację, kartę oceny wniosków oraz
umowę z lokalnym beneficjentem wraz z załącznikami, a także karty monitoringu merytorycznego i finansowego).
W zakresie obowiązków Akademii leży również zapewnienie LOG materiałów promocyjnych potrzebnych do realizowania i popularyzowania konkursu.
Przez cały okres trwania umowy Akademia prowadzi doradztwo, przekazuje informacje ważne dla realizacji konkursu, monitoruje działania LOG, analizuje otrzymywane od LOG dane, organizuje spotkania dla całej sieci a także
prowadzi stronę internetową.
W ramach uczestniczenia w sieci LOG, każde organizacja może wziąć udział w wizytach studyjnych między członkami sieci, a także startować w wewnętrznych konkursach organizowanych przez Akademię (m.in. na wsparcie
kampanii 1%).
Wszystkie LOG poddawane są corocznej ocenie, a najskuteczniejsze z nich są nagradzane finansowo.
Zakres merytoryczny projektów wspieranych przez Lokalne Organizacje Grantowe:
LOG będą dofinansowywać projekty aktywizujące mieszkańców wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i realizowane w miejscowościach liczących do około 20 tysięcy mieszkańców. Projekty te mogą być prowadzone w różnym zakresie np. edukacji, spraw społecznych, kultury, rozwoju lokalnego i innym. Projekty mają być
realizowane z udziałem wolontariuszy, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i w sposób integrujący społeczność
(różnorodnych partnerów instytucjonalnych i mieszkańców).

Terminy

Wnioski (w dwóch egzemplarzach) należy przesyłać pocztą
do 22 marca 2010 roku (poniedziałek)
na adres:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa

Decyduje data stempla pocztowego
Uwaga!

Dodatkowo prosimy o przesłanie do 22 marca 2010 wniosku w wersji elektronicznej
(bez załączników) na adres: m.michalek@filantropia.org.pl.
Komisja otrzyma do rozpatrzenia tylko wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złożone
w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

Informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu (0 22) 622 02 09 wewn. 13, 15
oraz poprzez e-mail: m.michalek@filantropia.org.pl, i.olkowicz@filantropia.org.pl

ZAŁĄCZNIK 1
Lista LOG uczestniczących
w „Działaj Lokalnie VII” i ich zasięg

województwo dolnośląskie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GRANICA
ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka
tel. (0 75) 7411804,
e-mail: stowarzyszenie_granica@wp.pl;
assiac@interia.pl
osoba kontaktowa: Bożena Pełdiak, Joanna Cebula
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
5 gmin: 4 gmin powiatu kamiennogórskiego
(gmina wiejska Kamienna Góra, miasto Kamienna
Góra, Marciszów, Lubawka) i 1 gminy powiatu
wałbrzyskiego (Mieroszów)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kraina Łęgów Odrzańskich”
Pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice
tel. (0 76) 858 45 45, e-mail: dzialajlokalnie@lgdodra.pl
osoba kontaktowa: Tomasz Sokołowski
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
13 gmin: 2 gminy powiatu głogowskiego
(gmina wiejska Głogów, Pęcław), 2 gminy powiatu
górowskiego (Jemielno, Niechlów), 3 gmin powiatu
średzkiego (Malczyce, Środa Śląska, Miękinia),
1 gminy powiatu legnickiego (Prochowice), 2 gminy
powiatu lubińskiego (Rudna, Ścinawa) i 3 gminy
powiatu wołowskiego (Wińsko, Brzeg Dolny, Wołów)
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Wójtowice 19, 57-516 Bystrzyca Kłodzka
tel. (0 74) 811 18 80, 811 05 68, e-mail: flms@ng.pl
osoba kontaktowa: Dorota Komornicka
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
4 wybranych gmin powiatu kłodzkiego: (Bystrzyca
Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie)
Stowarzyszenie Kaczawskie
Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów
tel. (0 76) 872 87 18, e-mail: bcastaneda@wp.pl
osoba kontaktowa: Beata Castaneda Trujillo
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
12 gmin: 5 wybranych gmin powiatu jaworskiego
(Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże
Wielkie), 5 wybranych gmin powiatu złotoryjskiego

(Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, gmina
wiejska Złotoryja, Zagrodno), 1 gminy powiatu
jeleniogórskiego (Jeżów Sudecki), 1 gminy powiatu
legnickiego (Krotoszyce)
województwo kujawsko-pomorskie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
tel. (0 52) 334 75 55, e-mail: tmzc@tmzc.org.pl;
iza.zcekcyn@gmail.com
osoba kontaktowa: Izabela Złotowska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 6 gmin
całego powiatu tucholskiego (Cekcyn, Gostycyn,
Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola)
województwo lubelskie
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. (0 84) 686 48 77, 606 925 977, e-mail: flzb@lbl.pl
osoba kontaktowa: Monika Pyda
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 15 gmin:
14 gmin całego powiatu biłgorajskiego (Aleksandrów,
gmina miejska i wiejska Biłgoraj, Frampol, Józefów,
Tarnogród, Biszcza, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza,
Potok Górny, Tereszpol, Turobin) oraz 1 gminy powiatu
zamojskiego (gmina Zwierzyniec)
Stowarzyszenie „CZAJNIA”
ul. Lwowska 52, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (0 84) 664 13 40,
e-mail: marcin.rechulicz@interia.pl; czajnia@o2.pl
osoba kontaktowa: Marcin Rechulicz
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 14 gmin:
13 gmin powiatu tomaszowskiego w woj. lubelskim
(miasto i gmina Tomaszów Lubelski, Bełżec, Jarczów,
Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie,
Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Ulhówek, Tyszowce)
oraz 1 gminy powiatu lubaczowskiego w woj.
podkarpackim (Narol)

województwo lubuskie
Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
tel. (0 95) 759 24 44,
e-mail: m.tokarska@fundacjacp.org
osoba kontaktowa: Magdalena Tokarska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
24 gmin: 5 gmin całego powiatu słubickiego
(Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Ośno Lubuskie),
5 gmin całego powiatu sulęcińskiego (Torzym,
Sulęcin, Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk ), 7 gmin
powiatu gorzowskiego (Witnica, Santok, Lubiszyn,
Kostrzyn nad Odrą, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno),
7 gmin powiatu krośnieńskiego (Dąbie, Maszewo,
Bobrowice, Bytnica, Krosno Odrzańskie, gmina
wiejska Gubin i gmina miejska Gubin)
województwo łódzkie
Stowarzyszenie Dobroczynne
„Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0 44) 723 70 80, e-mail: fund2000@free.ngo.pl
osoba kontaktowa: Monika Olejnik
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 11 gmin
całego powiatu tomaszowskiego: (miasto Tomaszów
Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, Będków,
Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia,
Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd, Żelechlinek)
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. (0 44) 635 15 44; 790 88 33 98,
e-mail: sd_razem@poczta.onet.pl
osoba kontaktowa: Anna Doliwa
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
15 gmin: 5 gmin powiatu bełchatowskiego (Zelów,
Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców) i 10 gmin powiatu
wieluńskiego (Wieluń, Skomlin, Ostrówek, Osjaków,
Mokrsko, Konopnica, Czarnożyły, Biała,
Pątnów, Wierzchlas)
województwo małopolskie
Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej
HORYZONTY
Słona 89, 32-840 Zakliczyn
tel. 667 048 313, (0-14) 655 92 81,
e-mail: edyta.sobiecka@horyzonty.org.pl
osoba kontaktowa: Edyta Sobiecka
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:

5 gmin: 4 wybranych gmin powiatu tarnowskiego
(Ciężkowice, Pleśna, Tuchów, Żabno), 1 wybranej
gminy powiatu brzeskiego (Dębno)
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”
ul.Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze
tel. (0 32) 642 81 92, e-mail: sfok@wp.pl
osoba kontaktowa: Ewa Trepka
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 4 gmin:
3 gmin powiatu olkuskiego w woj. małopolskim
(Klucze, Bolesław, Wolbrom), 1 gminy powiatu
zawierciańskiego w woj. Śląskim (Ogrodzieniec)
województwo mazowieckie
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.-Wizja, Aktywność,
Rozrywka, Kultura, Alternatywa
ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka
tel. 504 671 770, e-mail: dlenarczyk@warka-info.pl
osoba kontaktowa: Dorota Lenarczyk
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
5 wybranych gmin powiatu grójeckiego (
Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka)
„Koalicja dla Młodych”
- Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi
tel. (0 48) 613 20 96, 0-693 633 384,
e-mail: beatakomorek@tlen.pl
osoba kontaktowa: Beata Komorek
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
6 gmin całego powiatu białobrzeskiego
(Białobrzegi, Wyśmierzyce, Promna,
Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec)
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”
ul. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom
tel. (0 48) 360 69 51 (po 13.00),
e-mail: scmarka@poczta.fm
osoba kontaktowa: Andrzej Tuszyński
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
7 gmin: 4 wybrane gminy powiatu radomskiego
(Jedlińsk, Zakrzew, Pionki (gmina wiejska), Jedlina
Letnisko), 2 wybrane gminy powiatu lipskiego
(Solec nad Wisłą, Lipsko) 1 gmina powiatu
przysuskiego (Borkowice)

Stowarzyszenie Europa i My
ul. Na Skarpie 12/36, 06-100 Pułtusk
tel. (0 22) 379 67 87; 0 606 131 593,
e-mail: stowarzyszenie@europaimy.org;
predkopowicz@europaimy.org
osoba kontaktowa: Daniel Prędkopowicz
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
6 gmin: 6 gmin całego powiatu grodziskiego
(Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Jaktorów,
Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola)
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku
Stary Rynek 20, 09-400 Płock
tel. (0 24) 268 37 74, e-mail: rceeplock@eko.org.pl
osoba kontaktowa: Iwona Marczak,
Emilia Cybulska (osoba wspierająca)
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
48 gmin: 15 gmin całego powiatu płockiego (Drobin,
Gąbin, Wyszogród, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń
Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów,
Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby)
oraz miasto Płock, 5 gmin całego powiatu
gostynińskiego (gmina miejska i wiejska Gostynin,
Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny), 7 gmin całego
powiatu sierpeckiego (gminy miejska i wiejska Sierpc,
Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo,
Zawidz), 8 gmin całego powiatu sochaczewskiego
(gmina miejska i wiejska Sochaczew, Brochów, Iłów,
Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Teresin) i 12 gmin
całego powiatu płońskiego (gmina miejska i wiejska
Płońsk, Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia, Joniec,
Naruszewo, Nowe Miasto, gmina miejska i wiejska
Raciąż, Sochocin, Załuski)
Zielonkowskie Forum Samorządowe
ul. Staszica 56, 05-220 Zielonka
tel. (0 22) 353 40 00,
e-mail: d.saklawska@forumzielonka.org.pl
osoba kontaktowa: Dagmara Sakławska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
12 gmin całego powiatu wołomińskiego (Ząbki,
Marki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Radzymin,
Jadów, Strachówka, Poświętne, Klembów,
Dąbrówka, Tłuszcz)
województwo podkarpackie
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
„Wolni od Uzależnień”
Kotowa Wola 1, 37-415 Zaleszany
tel. 0-516 163 770; 796 187 195,

e-mail: lucjan_idec@poczta.fm
osoba kontaktowa: Lucjan Idec
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
9 gmin: 5 gmin powiatu stalowowolskiego
(Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Radomyśl n/Sanem,
Zaklików) i 4 gmin powiatu tarnobrzeskiego (Gorzyce,
Nowa Dęba, Grębów, Baranów Sandomierski)
Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel. (0 17) 242 79 08,
e-mail: elzbietastrug@lsr.pl; fundacja@lsr.pl
osoba kontaktowa: Elżbieta Strug
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
28 gmin: 5 gmin całego powiatu leżajskiego
(gmina miejska i wiejska Leżajsk, Nowa Sarzyna,
Grodzisko Dolne, Kuryłówka), 7 gmin całego powiatu
niżańskiego (Nisko, Rudnik nad Sanem,Ulanów,
Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów), 7 gmin całego
w powiatu łańcuckiego (gmina miejska i wiejska
Łańcut, Białobrzegi, Czarna, Markowa, Rakszawa,
Żołynia) i 9 gmin całego powiatu przeworskiego
(gmina miejska i wiejska Przeworsk, Kańczuga,
Sieniawa, Adamówka, Gać, Jawornik Polski,
Tryńcza, Zarzecze)
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia
i Rozwoju Gospodarczego Mielec
ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec
tel. (0 17) 773 18 90,
e-mail: fundacja.mckirg@poczta.onet.pl,
kirk321@wp.pl; pw.fundacja@interia.pl
osoba kontaktowa: Agnieszka Feret
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 10 gmin
powiatu mieleckiego (gmina miejska Mielec, gmina
wiejska Mielec, Borowa, Czermin, Gawłuszowice,
Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki,
Tuszów Narodowy, Wadowice Górne)
Fundacja Bieszczadzka
ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (0 13) 469 72 97,
e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
osoba kontaktowa: Lucyna Sobańska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 11 gmin:
4 gmin całego powiatu bieszczadzkiego (Ustrzyki
Dolne, Lutowiska, Czarna, Olszanica), 4 gminy całego
powiatu leskiego (Lesko, Solina, Baligród, Cisna),
2 wybranych gmin powiatu sanockiego (Komańcza,
Zagórz) i 1 gminy powiatu przemyskiego (Bircza)

województwo podlaskie
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu
Puszcza Białowieska
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
tel. (0 85) 682-23-80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl
osoba kontaktowa: Jan Chomczuk
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 11 gmin:
9 gmin całego powiatu hajnowskiego (gmina miejska
Hajnówka, gmina wiejska Hajnówka, Białowieża,
Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele,
Narew, Narewka), 2 wybranych gmin powiatu
bielskiego (gmina wiejska Bielsk Podlaski, Orla)
Stowarzyszenie Tutor
Kozarze 93, 18-230 Ciechanowiec
tel. 608 172 718, e-mail: anisia26@o2.pl;
mreczko@ciechanowiec.pl
osoba kontaktowa: Agnieszka Uszyńska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
4 gmin: 2 gmin powiatu wysokomazowieckiego
(Ciechanowiec, Klukowo), 1 gminy powiatu
siemiatyckiego w woj.. Podlaskim (Perlejewo)
i 1 gminy powiatu ostrowskiego
w woj. Mazowieckim (Nur)
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka
tel. (0 85) 711 57 00, e-mail: fundacja@sfl.org.pl
osoba kontaktowa: Maria Talarczyk
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
4 wybrane gminy powiatu Sokółka (Sokółka,
Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Korycin)
Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”
Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady
tel. (0 85) 738 43 33; (85) 714 01 16,
e-mail: ikonka.zawady@op.pl
osoba kontaktowa: Barbara Targońska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 7 gmin:
2 gmin powiatu białostockiego (Zawady i Tykocin),
4 gmin powiatu zambrowskiego (Rutki, Kołaki
Kościelne, Szumowo, gmina wiejska Zambrów),
1 gminy powiatu wysokomazowieckiego
(Kobylin-Borzymy)
województwo pomorskie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin
ul.Obrońców Wybrzeża 2B, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. (0 58) 683 35 95, 508 33 60 62,

e-mail: biuro@stow-wiezi.org.pl;
adam.maruszak@wp.pl
osoba kontaktowa: Adam Maruszak
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 7 gmin
powiatu gdańskiego (Cedry Wielkie, Kolbudy, gmina
wiejska Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki,
Suchy Dąb, Trąbki Wielkie)
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
tel. 0-696 012 932, e-mail: lffprojekt@wp.pl
osoba kontaktowa: Patrycja Kłos
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 6 gmin
powiatu kwidzyńskiego (Gardeja, Sadlinki, Prabuty,
Ryjewo, miasto i gmina Kwidzyn)
Fundacja Lokalna Grupa Działania
- Naszyjnik Północy
ul.Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
tel. (0 59) 83 35 930,
e-mail: log@lgd.naszyjnikpolnocy.pl
osoba kontaktowa: Anna Zelek
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
12 gmin: 7 gmin powiatu człuchowskiego w woj.
pomorskim (Debrzno, Czarne, miasto i gmina
Człuchów, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica),
4 gmin powiatu złotowskiego w woj.. Wielkopolskim
(Jastrowie, Lipka, Okonek, Zakrzewo), 1 gmina
powiatu sępoleńskiego w woj. Kujawsko-Pomorskim
(Kamień Krajeński)
Fundacja Pokolenia
ul. Wybickiego 14, 83-130 Pelplin
tel. (0 58) 530 24 81,
e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl,
wjablonowska@fundacjapokolenia.pl
osoba kontaktowa: Waja Jabłonowska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 11 gmin:
6 gmin powiatu tczewskiego (gmina wiejska i miejska
Tczew, Morzeszczyn, Gniew, Pelplin, Subkowy),
5 gmin powiatu nowodworskiego (gmina i miasto
Nowy Dwór Gdański, Miasto Krynica Morska,
Ostaszewo, Stegna, Sztutowo)

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
tel. (0 59) 721 24 77, e-mail: biuro@fundacjaparasol.org
osoba kontaktowa: Krzysztof Wirkus
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
10 gmin całego powiatu bytowskiego (Borzytuchom,
Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo,
Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Miastko, Lipnica) i
jednej gminy powiatu słupskiego
(Dębnica Kaszubska)
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna,
83-200 Starogard Gdański
tel. (0 58) 560 18 82,
e-mail: a.nadolna@chatakociewia.pl
osoba kontaktowa: Joanna Nadolna
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
14 gmin: 12 gmin powiatu starogardzkiego (Bobowo,
Czarna Woda, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, Osiek,
Skarszewy, Smętowo Graniczne, gmina wiejska
Starogard Gdański, Zblewo, miasto i gmina Skórcz),
2 gmin powiatu kościerskiego
(Liniewo, Stara Kiszewa)

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. (0 32) 422 87 03,
e-mail: agnieszka.zielonka.mitura@cris.org.pl
osoba kontaktowa: Agnieszka Zielonka-Mitura
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
20 gmin: 8 gmin w całego powiatu raciborskiego
(gmina miejska Racibórz, Kuźnia Raciborska,
Kornowac, Krzyżanowice, Krzanowice, Nędza,
Pietrowice Wielkie, Rudnik), 3 wybranych gmin
powiatu rybnickiego (Gaszowice, Jejkowice,
Świerklany) oraz miasto Rybnik, 6 wybranych
gmin powiatu wodzisławskiego (Pszów, Radlin,
Rydułtowy, gmina miejska Wodzisław Śląski, Lubomia,
Marklowice) oraz miasto Jastrzębie Zdrój i Żory
Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża”
ul. 3 Maja 17, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 503 127 728, e-mail: fundusz@ramza.org
osoba kontaktowa: Ewa Kluczniok
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 6 gmin:
3 wybranych gmin powiatu rybnickiego (Lyski, gmina
wiejska Czerwionka-Leszczyny, gmina miejska
Czerionka-Leszczyny), 3 wybranych gmin powiatu
wodzisławskiego (Gorzyce, Godów, Mszana)

województwo śląskie
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
ul. Ogrodowa 47, 44-186 Gierałtowice
tel. 601 933 523; (0 32) 757 11 33,
e-mail: forum@fmsgieraltowice.pl
osoba kontaktowa: Mateusz Papkala
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 17 gmin:
3 wybranych gmin powiatu gliwickiego (Pilchowice,
Gierałtowice, Knurów), 5 wybranych gmin powiatu
mikołowskiego (Ornontowice, Orzesze, Wyry,
Łaziska Górne, Mikołów), 9 wybranych gmin powiatu
tarnogórskiego (Tarnowskie Góry, Miasteczko
Śląskie, Radzionków, Tworóg, Zbrosławice, Kalety,
Świerklaniec, Ożarowice, Krupski Młyn)
Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej
ul. Śrutarska 39, 43-400 Cieszyn
tel. (0 33) 852 55 67,
e-mail: biuro@scmt.cieszyn.pl
osoba kontaktowa: Sławomira Kalisz
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
12 gmin całego powiatu cieszyńskiego (Brenna,
Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Haźlach,
Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń,
Wisła, Zebrzydowice)

Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Niwy 8, 34-300 Żywiec
tel. (0 33) 475 44 77, e-mail: zfr@beskidy.org.pl
osoba kontaktowa: Gabriela Gibas
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 15 gmin
całego powiatu żywieckiego (Żywiec, Czernichów,
Ślemień, Gilowice, Łękawica, Łodygowice, Milówka,
Lipowa, Świnna, Koszarawa, Jeleśnia, Rajcza,
Węgierska Górka, Ujsoły, Radziechowy-Wieprz)
województwo świętokrzyskie
Ośrodek Promowania i Wspierania
Przedsiębiorczości Rolnej
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
tel. (0 15) 833 34 00, e-mail: a.franczak@opiwpr.org.pl
osoba kontaktowa: Anna Frańczak
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
25 gmin: 9 gmin powiatu sandomierskiego
(Koprzywnica, Sandomierz, Zawichost, Dwikozy,
Klimontów, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce),
8 gmin całego powiatu opatowskiego (Baćkowice,
Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów,
Wojciechowice) i 8 gmin powiatu staszowskiego
(Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec,
Rytwiany, Staszów, Szydłów)

województwo warmińsko-mazurskie
Gołdapski Fundusz Lokalny
ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap
tel. (0 87) 615 32 72, e-mail: gofund@wp.pl
osoba kontaktowa: Zbigniew Mieruński
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
7 gmin: 3 gmin całego powiatu gołdapskiego
(Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap) i 4 gmin całego
powiatu oleckiego (Olecko, Świętajno,
Wieliczki i Kowale Oleckie)
Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. Żeromskiego 10, 13-100 Nidzica
tel. (0 89) 625 20 68,
e-mail: i.kowalkowska@funduszlokalny.nidzica.pl
osoba kontaktowa: Iwona Kowalkowska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
4 gminy całego powiatu nidzickiego:
(Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo)
Stowarzyszenie na Rzecz
Tworzenia Przyjaznego Środowiska
Wychowawczego Dzieci
i Młodzieży Iławskiej „Przystań”
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
tel. 664 759 583, 503 042 603,
e-mail: marek.polanski@wp.pl
osoba kontaktowa: Marek Polański
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
7 gmin całego powiatu iławskiego (gmina Iława,
miasto Iława, Susz, gmina Lubawa,
miasto Lubawa, Zalewo, Kisielice)
województwo wielkopolskie
Stowarzyszenie „Światowid”
Łubowo 1, 62-260 Łubowo
tel. (0 61) 427 59 50, e-mail: swiatowid@lubowo.pl
osoba kontaktowa: Honorata Bolewska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
13 gmin: 9 powiatu gnieźnieńskiego (Łubowo,
Witkowo, Trzemeszno, Niechanowo, Mieleszyn,
Kłecko, Kiszkowo, Czerniejewo, gmina wiejska
Gniezno), 1 gminie powiatu wrzesińskiego (Nekla)
i 3 gminach powiatu poznańskiego (Kostrzyn,
Kleszczewo, Pobiedziska)

Stowarzyszenie DZIECKO
ul.Bojanowskiego 14 A, 63-800 Gostyń
e-mail: ewa.misiaczyk@vp.pl
osoba kontaktowa: Ewa Misiaczyk
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 7 gmin
całego powiatu gostyńskiego (Gostyń, Piaski, Krobia,
Pępowo, Pogorzela, Poniec, Borek Wielkopolski)
województwo zachodniopomorskie
Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15/17, 75-620 Koszalin
tel. (0-94) 347 82 05, e-mail: biuro@ndsfund.org
osoba kontaktowa: Marta Czerwińska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie:
12 gmin: 8 gmin powiatu koszalińskiego (Będzino,
gmina Bobolice, Manowo, Mielno, gmina Polanów,
gmina Sianów, gmina Biesiekierz, gmina Manowo),
Miasto Koszalin, 1 gminy powiatu białogardzkiego
(Tychowo), 1 gminy powiatu sławieńskiego
(gmina Malechowo) oraz 1 gminy powiatu
szczecineckiego (gmina Biały Bór)
Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
ul.Dworcowa 10a, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. (0 91) 578 52 52,
e-mail: stowarzyszenie.serce.dzieciom@neostrada.pl
osoba kontaktowa: Katarzyna Michalska
Konkurs w 2010 roku realizowany na terenie: 10 gmin
całego powiatu stargardzkiego (Chociwel, Dobrzany,
Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa,
miasto i gmina Stargard Szczeciński, Suchań)

