Ogłoszenie o naborze wniosków na mikrogranty na inicjatywy lokalne
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Działanie realizowane w ramach projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej” (KOOWES) przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Stowarzyszenie LGD “Krzemienny
Krąg”, Fundacja “PEStka”, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach
Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.
Celem programu jest :
• inicjowanie lub rozwój współpracy na poziomie (lokalnym lub regionalnym) pomiędzy
podmiotami ekonomii społecznej lub podmiotów ekonomii społecznej z sektorem publicznym,
prywatnym i/lub lokalnymi liderami;
• tworzenie i rozwój stałych form współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej,
sektorem publicznym lub prywatnym;
• promocję oferty, działań i usług realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej w
społeczności lokalnej;
• zachęcanie społeczności lokalnej do włączania się w działalność podmiotów ekonomii
społecznej, w tym poprzez wolontariat lub CSR;
• zwiększanie wiedzy społeczności lokalnej na temat działalności podmiotów ekonomii
społecznej;
• zachęcanie samorządu lokalnego do zwiększenia zakresu współpracy z sektorem
pozarządowym, zlecania zadań oraz powierzania realizacji usług społecznych lokalnie
działającym podmiotom ekonomii społecznej.
Mikrogrant może zostać przeznaczony wyłączenie na sfinansowanie
inicjatywy, której główny cel wpisuje się w co najmniej jeden z
następujących obszarów tematycznych:
• inicjowanie lub rozwój współpracy na poziomie (lokalnym lub
regionalnym) pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej lub
podmiotów ekonomii społecznej z sektorem publicznym, prywatnym
i/lub lokalnymi liderami;
• tworzenie i rozwój stałych form współpracy pomiędzy podmiotami
ekonomii społecznej, sektorem publicznym lub prywatnym;
Zakres
rzeczowy
inicjatywy
• promocję oferty, działań i usług realizowanych przez podmioty
możliwy do sfinansowania
ekonomii społecznej w społeczności lokalnej;
• zachęcanie społeczności lokalnej do włączania się w działalność
podmiotów ekonomii społecznej, w tym poprzez wolontariat lub CSR;
• zwiększanie wiedzy społeczności lokalnej na temat działalności
podmiotów ekonomii społecznej;
• zachęcanie samorządu lokalnego do zwiększenia zakresu współpracy z
sektorem pozarządowym, zlecania zadań oraz powierzania realizacji
usług społecznych lokalnie działającym podmiotom ekonomii
społecznej.
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Pula środków w konkursie

20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
O mikrogranty mogą się ubiegać podmioty ekonomii społecznej (PES-y) tj:
organizacje pozarządowe (w myśl ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm) lub
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016
r. poz. 1817, z późn. zm.), które muszą:
Podmioty uprawnione
- posiadać siedzibę, filę, oddział na terenie powiatu kieleckiego, co będzie
potwierdzone wpisem w KRS lub innym dokumencie
- nie zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami.
Kwota mikrograntu
Max. 5 000 zł (słownie: maksymalnie pięć tysięcy złotych)
Nabór wniosków trwa od 01.08.2022r. do dnia 09.08.2022r. w dni robocze
Termin oraz warunki składania
w godzinach 8:00-16:00. Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej
wniosków
osobiście lub pocztą.
Termin realizacji inicjatywy: 24.08.2022 - 26.09.2022.
Okres realizacji inicjatyw
Ostateczny termin rozliczenia inicjatywy: do 03.10.2022
Obszar realizacji inicjatyw
Gmina Nowiny
Ocena formalna i merytoryczna będzie prowadzona w okresie 10.08.202215.08.2022 w oparciu o jasne, jednoznaczne i obiektywne kryteria,
szczegółowo opisane w regulaminie oraz w karcie oceny formalnej i
merytorycznej wniosku. Regulamin oraz wzory kart oceny dostępne będą
na stronach www.koowes.pl oraz www.krzemiennykrag.info . Po
zakończeniu oceny wszystkich wniosków, jakie spłyną w ramach
prowadzonego naboru, utworzona będzie lista rankingowa. Znajdą się na
niej wszystkie złożone wnioski dla danej gminy, uszeregowane według
Tryb oraz kryteria stosowane przy malejącej liczby punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby
wyborze inicjatyw
punktów przez dwa lub więcej wniosków, dofinansowanie otrzyma
wniosek, który uzyska wyższy procent możliwych do uzyskania punktów
kolejno w następujących kryteriach oceny: „Rezultaty inicjatywy”,
„Działania”, „Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy. Wnioski będą
dofinansowywane w kolejności od najwyżej ocenionych, aż do
wyczerpania alokacji zaplanowanej w ramach naboru na daną gminę.
Zabezpieczeniem prawidłowości realizacji inicjatywy będzie podpisanie
umowy. Po jej podpisaniu nastąpi wypłata mikrograntu oraz monitoring
inicjatywy i rozliczenie przyznanych środków finansowych.
Wnioski mogą składać jedynie podmioty posiadające siedzibę, filę, oddział
Ograniczenia terytorialne
na terenie powiatu kieleckiego. Miejsce realizacji wniosków- wyłącznie
teren gminy Nowiny.
Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej osobiście lub pocztą na
Miejsce i forma składania
adres Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w
wniosków
Bałtowie, Bałtów 55, 27-423 Bałtów.
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