
 
 

Projekt dofinansowany ze  środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Fundacji Przestrzeń Lokalna zapraszam po raz kolejny do współudziału w realizacji 
projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” .  Projekt wdrażany jest przez 
Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz 
Fundację Przestrzeń Lokalną.  
 
Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 
2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego 
Programu są:   

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, 
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych  

i inicjatywy lokalne, 
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, 
4. Wzmocnienie potencjału trzeciego sektora. 

 
W ubiegłorocznej edycji -  2021 r. przekazaliśmy blisko  609 800,00 złotych na działania w 
formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych 
z terenu województwa podkarpackiego.  
 
W tym roku organizacjom pozarządowym przekazana będzie kwota 620 900,0 zł na 
realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej: 
 Ścieżka I - Oddolne inicjatywy mieszkańców; 
 Ścieżka II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji” 
 Ścieżka IV - Mikrodotacje branżowe 
 
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: 
www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/.  
 
Dodatkowo, planujemy również wesprzeć realizatorów inicjatyw monitoringiem, szkoleniami 
specjalistycznymi i doradztwem związanym z realizacją inicjatyw. 
 
Nabór do Konkursu w roku 2022 rozpoczyna się z dniem 10 marca i trwać będzie do 08 
kwietnia 2022 r. roku, godz. 16:00 
 
Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się  będzie w terminie 1 czerwca 2022 r. do 30 
listopada 2022 r.  
 
Ze strony Fundacji Przestrzeń Lokalna osobą do kontaktu jest  Edyta Salnikow – 
koordynator  lokalny Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” (tel. 667 048 313, e-
mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl  , www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl). 
 
Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o konkursie grantowym wśród organizacji 
pozarządowych i potrzebujących wsparcia grup mieszkańców / środowisk / animatorów i 
liderów (radni, sołtysi, etc.). 

 
Pozdrawiam 

 
Monika Kozdraś-Grzesik 
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