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DZIEJE SIĘ… 
 
W świetlicy wiejskiej w Żerkowie 30.01 odbyło się spotkanie sołtysów z Gminy Brzeg Dolny- 
pamiętajmy, że sołtys oprócz zarządzania wsią bardzo często zarządza też organizacją pozarządową. W 
naszej gminie jest tak w przypadku prawie wszystkich wsi, co świadczy o mocnym zaangażowaniu liderów 
wsi w różne obszary dotyczące ich rozwoju. 
Najważniejszym z punktu widzenia trzeciego sektora tematem tego spotkania były informacje na temat 
Inicjatywy Lokalnej- jest ona narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez 
mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty – np. Budżet 
Obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może 
mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa 
lokalna to: „Forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.” Gmina Brzeg Dolny w 2020 roku 
przeznaczyła na ten cel 80tys zł. 
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Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”  w dalszym ciągu realizuje projekt w ramach 
programu „Równać Szanse”- przypominamy, że to jeden z niewielu programów, w którym to młodzież 
sama organizuje działania, w których chciałaby uczestniczyć- tak też było i tym razem. Właśnie rozpoczął 
się etap, w którym dziesięcioro młodych z powiatu wołowskiego uczy się jak wykonać wydruk 3-d.  Dzieje 
się to podczas szkoleń wyjazdowych na Politechnice Wrocławskiej- zdobyte wiadomości wykorzystają oni 
przy tworzeniu makiety sołectwa Pawłoszewo. Iza Bek- Kaczkowska- opiekun grupy i koordynator 
projektu zdradziła nam, że już myśli o kolejnych projektach, w których ta grupa mogłaby pokazać na co ją 
stać. Podczas ferii rozpoczyna się cykl warsztatów stacjonarnych, który odbędzie się u nas w CAO. 
Przedstawiciel grupy zadzwonił do nas, przedstawił po krótce ideę programu i działania projektowe, po 
czym ustaliliśmy dogodne terminy- tak trzymać   Mocno kibicujemy zarówno Izie, jak i jej 
podopiecznym, ponieważ na terenach wiejskich bardzo rzadko dzieje się coś dla tej właśnie grupy 
wiekowej. W większości przypadków ich głos- tak ważny dla całej społeczności- nie jest słyszalny. Liczymy 
na więcej inicjatyw angażujących młodzież oraz udostępnienie przestrzeni świetlicowych, by rozwijać ich 
pasje.  
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Wszystko pod okiem wykwalifikowanej instruktorki ze studia Soporte. Ola już niebawem sama będzie 
mieszkanką sołectwa Radecz, więc liczymy na długofalową współpracę i pomoc w podnoszeniu 
aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa. 

 

 
Zostajemy w Radeczu- Martyna Owczarz – prezeska Stowarzyszenia Mieszkańców wsi Radecz opowiada 
o ciekawym spotkaniu w swojej wsi: „Dnia 1 lutego 2020r. w świetlicy w Radeczu odbyło się parafialne 
spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział mieszkańcy trzech Sołectw: Bukowic, Radecza i Żerkowa oraz 
zaproszeni goście: Burmistrz Paweł Pirek wraz z małżonką, zastępca Burmistrza Artur Michałek wraz z 
małżonką oraz przedstawiciel Rady Miejskiej - Eugeniusz Skorupka. Spotkanie uświetnił występ Chóru 
Oremus, natomiast po występie kolędowali już sami zgromadzeni mieszkańcy. To już trzecie spotkanie 
opłatkowe parafian Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Radeczu, które w tym roku przygotowało 
Sołectwo Bukowice z pomocą pozostałych Sołectw. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz również 
dołożyło cegiełkę pomagając w przygotowaniach.” 
 
 

Coraz częściej słyszymy stwierdzenia, że na 
wsi dzieje się więcej niż w mieście. My 
dopowiadamy, że tylko tam gdzie ludzie z 
pozytywną energią, pomysłami i chęcią do 
działania opiekują się świetlicami wiejskimi, 
których drzwi są otwarte dla mieszkańców. 
Przykładem takiej wsi jest Radecz- w 
biuletynie wielokrotnie opisywałyśmy 
działania Stowarzyszenia, które realizuje co 
roku ciekawe i potrzebne dla lokalnej 
społeczności projekty. W okresie zimowym, 
kiedy nastroje mamy raczej melancholijne 
Martyna i Kasia proponują nam 
międzypokoleniowe zajęcia z jogi z 
elementami relaksacji! W każdy wtorek o 
godz. 18.30 grupa 10 dziewczyn spotyka się 
na matach, by poćwiczyć. 
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Piękny przykład oddolnej inicjatywy- grupa dolnobrzeskich morsów rośnie w siłę- niesłabnący entuzjazm 
i regularne spotkania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wały” sprawiły, że grono nie tylko się 
powiększa, ale organizuje imprezy, do których każdy chętny może dołączyć i spróbować pod okiem 
doświadczonych kolegów wejść do wody i poczuć jak krew szybciej płynie w żyłach. 1 lutego przy 
wiosennej aurze była ku temu wspaniała okazja- oprócz kąpieli w zimnej wodzie, na uczestników czekała 
też sauna, ognisko oraz mnóstwo dobrego humoru. Gratulujemy udanej inicjatywy! 
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Z ŻYCIA CAO… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wraz z ostatnim dniem stycznia 
skończył się u nas etap 
sprawozdawczy- nasza organizacja 
prowadziła w poprzednim roku 4 
projekty, które bazowały na 
działaniach doradczych, 
animacyjnych, promocyjnych. Stale 
nas odwiedzacie- jest to czas 
aktualizacji ofert i w tym Wam 
pomagamy. Oprócz tego wspólnie 
zastanawiamy się jak rozłożyć 
nasze siły na cały rok, by 
przeprowadzić wraz z lokalnymi 
społecznościami ciekawe działania- 
może warto je skonstruować tak, 
by skorzystali mieszkańcy całej 
gminy? 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań: 
Zadanie I 
FESTIWALE SZTUKI 
Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, polegające na organizowaniu 
festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie 
dla kultury Dolnego Śląska. 
Zadanie II 
EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, 
przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach i innych wydarzeniach mogących mieć 
istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży. 
Zadanie III 
DZIEDZICTWO KULTUROWE 
Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów kultury regionalnej, folkloru i dziedzictwa 
kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, 
wystaw, konferencji, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie 
tożsamości kulturowej. 
Zadanie IV 
INICJATYWA ARTYSTYCZNA 
Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć 
wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą. 
 
Pełna treść ogłoszenia oraz lista załączników na stronie 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,52797,idmp,127,r,r 

Dnia 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 1661/VI/20 w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. oraz 
powołania Komisji Konkursowej do oceny 
merytorycznej ofert.Termin realizacji zadania 
objętego konkursem: od 20 marca do 31 grudnia 
2020 r. Oferty należy składać do dnia 12 lutego. 
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Wnioski należy składać wybierając jeden z trzech koszyków grantowych. Przez koszyk grantowy 
rozumiana jest pula środków przeznaczonych na granty w określonej kwocie:  
 Koszyk I (granty o wartości 10 000zł) –liczba zaplanowanych grantów wynosi 20, 
Koszyk II (granty o wartości 7.000 zł) –liczba zaplanowanych grantów wynosi30, 
Koszyk III (granty o wartości 5.000 zł) –liczba zaplanowanych grantów wynosi 18.  
Wnioski przyjmowane są w terminie od  27 stycznia do 2 marca2020 roku 
Dofinansowane Projekty muszą zostać zrealizowane do 4 kwietnia2021r.  
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 3 kwietnia 2020r. na stronie internetowej Fundacji pod adresem 
www.fundacja.santander.pl.  
Wynagrodzenie w ramach Projektu może być przewidziane jedynie dla zatrudnianych specjalistów, bez 
których nie byłaby możliwa realizacja Projektu, przy czym nie może być ono wyższe niż 10% wartości 
wybranej kwoty z danego koszyka. Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania 
projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i 
drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli 
stanu Projektu. W  Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu 
aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl 

 

 
 

Chcesz żeby wokół Ciebie było zielono i bardziej 
ekologicznie? Wierzysz w to, że od nas zależy jak 
będzie wyglądał świat za 10, 20 czy więcej lat? 
Marzysz o zmianie swojego najbliższego otoczenia? 
Jeśli przynajmniej jedna odpowiedź brzmi TAK, to już 
dziś weź sprawy w swoje ręce! Zgłoś swoją 
propozycję do konkursu grantowego „Tu mieszkam, 
tu zmieniam EKO”. Być może Twój pomysł otrzyma 
dofinansowanie! 

Projekty partnerskie finansowane są z 
programu RITA w ramach otwartych 
konkursów grantowych. Partnerstwo i 
oparcie projektu o rzeczywiste 
potrzeby, a także umiejscowienie 
projektu w stosownym regionie 
geograficznym i obszarze tematycznym 
to kluczowe kwestie w ocenie wniosku 
projektowego. 
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Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, 
fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich 
projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych 
w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć 
następujących sfer:  problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; 
dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora;  rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;  
rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 
maksymalnie 60.000 zł.    

Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub 
osobowego). W  każdej  edycji  konkursu  zostanie  rozdysponowana kwota  około 670000  PLN. Nie  ma 
ustalonego  odgórnego  podziału  puli  środków  pomiędzy  kraje  objęte  programem  lub  sfery 
tematyczne. W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział 
co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem. Formularz wniosku należy wypełnić w 
języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla Demokracji dostępnym na 
stronie: https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i zarejestrować wniosek przed upływem terminu składania 
wniosków. 

Więcej na: http://programrita.org/projekty-partnerskie/  

 

 

 

 

 

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz 
organizacji pozarządowych - ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować 
dwutygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem.  

W programie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które wynosi maksymalnie 40 
000 złotych. Beneficjenci, którzy od 2014 roku co najmniej trzykrotnie realizowali projekt w ramach 
programu, składają wniosek we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma 
doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie Lato w teatrze. 

Wnioski do programu można składać do 14 lutego 2020 roku wyłącznie przez system 
WITKAC. Lista wybranych przez Komisję Ekspertów projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego ogłasza nabór 
wniosków do programu Lato w teatrze 
2020, finansowanego z budżetu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
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ogłoszona najpóźniej 17 kwietnia 2020 roku na stronach www.latowteatrze.pl oraz www.instytut-
teatralny.pl. 

Regulamin na stronie : https://api.ngo.pl/media/get/128248/regulamin-lato-w-teatrze-2020.pdf 


 

 

 

 

 

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych 
priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę 
tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy. 

Priorytety PURWM na 2020 rok: 

 odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego; 
 nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i 

zawodowym; 
 wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej; 
 wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja 

przedsiębiorczości i wolontariatu; 
 wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia 

wśród młodych osób; 
 wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. 

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze następującymi 
załącznikami: 

-Formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie); 

-deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu online, organizacja partnerska z 
Ukrainy musi deklarację wypełnić i podpisać, następnie wnioskodawca musi deklarację zeskanować i 
załączyć skan w systemie online); 

-oświadczenie - część VIII wniosku (należy wydrukować z systemu online, podpisać i załączyć skan w 
systemie online); 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany 
Młodzieży ogłasza konkurs wniosków na 
rok 2020, w ramach którego 
dofinansowane mogą zostać projekty:  
wymiana młodzieżowa, spotkania 
młodzieżowe, projekty informacyjno-
promocyjne. 
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-dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy 

Wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu www.online.frse.org.pl  do 21 lutego 2020 r. do 
godziny 23:59. 

Więcej na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/node/625 
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Uwaga! Począwszy od stycznia 2020 CAO jest  

 

czynne od wtorku do piątku! 

 

 

 


