30 stycznia 2020

Zaproszenie
Przewodniczący Rady Gminy w Parysowie Marek Bogusz i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i
Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL zapraszają na spotkanie w ramach Projektu „Mazowsze
Lokalnie” które odbędzie się 1 lutego (sobota) w godzinach 18.00 – 20.30 w budynku Zespołu
Placówek Oświatowych w Parysowie ( świetlica szkolna )
Program Spotkania:
– FIO-Mazowsze Lokalnie – zasady konkursu. Pytania i odpowiedzi.
– Inspiracje – prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach programu FIO – Mazowsze
Lokalnie w ubiegłych latach. Dyskusja o potrzebach lokalnych
– Zajęcia praktyczne pozwalające przygotować własny pomysł do konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie.
W trakcie spotkania przerwa kawowa 15 minut.
Podczas spotkania dowiecie się:
Co zrobić, aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?
Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
1. Grupy nieformalne
2. Grupy samopomocowe
3. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej
niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.
Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie”, który jest programem
wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych,
działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie
zaangażowania mieszkańców Mazowsza oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Realizacja Programu ma umożliwić włączenie się
w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring
polityk publicznych.
Więcej na temat programu: www.mazowszelokalnie.pl
Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@krzesk.pl lub dokonać zgłoszenia
telefonicznego kom. 606-515-555 lub 601-375-633.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację spotkania są: Marek Bogusz Przewodniczący Rady Gminy
w Parysowie, Elżbieta Woźniak-Sionek Ekspert FIO, Animator Kultury i Hubert Pasiak.
Spotkanie poprowadzi: Hubert Pasiak (z ramienia Realizatora projektu, Stowarzyszenia
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku –
SOKIAL).

