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DZIEJE SIĘ...

Każda okazja do świętowania jest dobra, jednak Dzień Dziecka to
wręcz obowiązkowa pozycja w kalendarzu lokalnych wydarzeń.
Dokładnie 1 czerwca  Fundacja Edusilesia  przeprowadziła
ekologiczną grę plenerową "Ekoprzechadzka z Edusilesią".

Rozpoczęły się wakacje- a z nimi szereg aktywności
przeznaczonych dla najmłodszych- dużą część z nich
organizuje III sektor- jak zwykle przyjrzymy się im na
łamach biuletynu.

Uczestniczyło w niej ponad 40 dzieci, które
zdecydowały się odwiedzić Garnierówkę i
poznać zarówno historię tego obiektu, jak 
 oraz ciekawostki przyrodnicze Głębowic.
Pomogła w tym gra, zawierająca w sobie
elementy nauki i zabawy- w takich
warunkach przyswojenie wiedzy
ekologicznej i przyrodniczej przychodzi
nadzwyczaj łatwo. 
Fundacja Edusilesia w ramach projektu
„Edukacja dla przyrody Krainy Łęgów
Odrzańskich” dofinansowanego ze
środków UE odwiedzi podczas
tegorocznych wakacji miejscowości do 5
tys. mieszkańców na terenie Krainy Łęgów
Odrzańskich, by bezpłatnie przeprowadzić
animacje z ich najnowszą grą. Zgłoszenia
przyjmowane są na bieżąco, jednak
kalendarz szybko się zapełnia, więc
radzimy skontaktować się w Edusilesią już
teraz.

3 czerwca z okazji Dnia Dziecka HO Cichociemni zorganizowali dla
uczniów klas 1-3 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu
Dolnym równie ciekawą grę terenową. Odbyła się w Parku Miejskim
na osiedlu Fabrycznym i wzięło w niej udział ponad 200 osób z 10
klas. Grę pomagali zorganizować harcerze z 1 Dolnobrzeskiej Drużyny
Harcerskiej "SABOTY", 4 Wołowskiej Drużyny Starszoharcerskiej
"CHAOS" oraz 8 Dolnobrzeskiej Drużyny Starszoharcerskiej "AYRAN".



Dzień dziecka świętowano również w Żerkowie- stowarzyszenie
działające na rzecz tej wsi postarało się, by główni bohaterowie nie
nudzili się ani przez chwilę.

Jednocześnie był to pierwszy z dziesięciu pikników aktywności lokalnej, który został
dofiniansowany w kwocie 1000 zł w ramach projektu "Wyzwalamy społeczną energię",
realizowanego przez Stowarzyszenie Propago.  Główną atrakcją imprezy była  wata
cukrowa oraz popcorn- co ciekawe obie maszyny zakupiło stowarzyszenie ze środków
własnych, by podczas kolejnych pikników najmłodsi cieszyli się darmowymi przegryzkami.
Nie zabrakło również animacji- poprowadzili je niezastąpieni wolontariusze a zarazem
przedstawiciele ngo. Stałym elementem każdego z pikników aktywności lokalnej jest
pogadanka o wolontariacie, na którym one bazują (bardziej lub mniej świadomie). W
Żerkowie rozmawialiśmy o tym jak informować mieszkańców o sposobach włączenia się
w działania oraz na umiejętnym podziale ról w oparciu o zasoby poszczególnych osób. 



Dzień później- 5 czerwca odbył się kolejny piknik aktywności
lokalnej. Organizatorem tego wydarzenia było OSP z Krzydliny
Małej. Sołtysówka i teren przyległy zapełnił się mieszkańcami,
którzy odwiedzili to miejsce, by świętować wspólnie Dzień Dziecka.

Na wszystkich czekała moc atrakcji- dmuchańce, alpaki z Alpaka Rancho Prawików, gry i
zabawy z Centrum Sztuki Walki " Pantera" /Taekwon-do Brzeg Dolny, pokazy ratownicze
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, popcorn , lody  i wata cukrowa , a także pokaz
wyposażenia  MANa oraz animacje rodzinne prowadzone przez wolontariuszy.
Odbyło się również oficjalne oddanie do użytku nowego placu zabaw, który strażacy
postawili w ramach  projektu pn. "Nasze miejsce Spotkań, sportu i rekreacji w Krainie
Łęgów Odrzańskich". Nie mogło zabraknąć również kilku słów na temat wolontariatu- 
 przedstawicielka Propago i młodzież z MDP zastanawiali się jak utrzymywać balans
między pracą społeczną a np. obowiązkami wynikającymi z nauki. Słusznie każde
szkolenie nt. wolontariatu zawiera w sobie wiedzę na temat stawania granic i
asertywności. Poruszono też kwestię konfliktów- jest to naturalna kolej rzeczy i nie
należy się ich obawiać.  Na szczęście z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Trzeba jednak
wiedzieć, jak postępować, by nasza reakcja była skuteczna i jednocześnie nie psuła
dobrej atmosfery. Na szczęście podczas pikniku nie było żadnych nieporozumień
między organizatorami- impreza jak zwykle przeprowadzona została wzorowo przy
ogromnym zaangażowaniu kilkudziesięciu wolontariuszy.

11 czerwca w Warzęgowie odbył się piknik rodzinny, podczas którego
Stowarzyszenie Historii Wołowa poprowadziło blok animacyjny- oczywiście z
historią w tle. Dzieci i dorośli próbowali swoich sił w płukaniu złota oraz
szukaniu skarbów. Na miłośników motoryzacji czekał zabytkowy motor, a na
najmłodszych dmuchaniec- czyli to co maluchy lubią najbardziej.  

https://www.facebook.com/AlpakaRanchoPrawikow/?__cft__[0]=AZXIfWCddrHD6hlT4geE-CbkihzRMzp6X1i85L0d1TPLmJZoDbUOlABH5G2HZhYx6xJs1CNP-EndCM1e3SDrJ038e_KyJGyVfSxj02S80fJy3v1_js6n2nBA_DfjAqN7SLv4QIyAlvoTNjfVoSiYUuPQ-kS5AFy7fRRl_tQEFGR_Adfz-QkbWYZ9KvoITVEanwM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tkd.brzegdolny/?__cft__[0]=AZXIfWCddrHD6hlT4geE-CbkihzRMzp6X1i85L0d1TPLmJZoDbUOlABH5G2HZhYx6xJs1CNP-EndCM1e3SDrJ038e_KyJGyVfSxj02S80fJy3v1_js6n2nBA_DfjAqN7SLv4QIyAlvoTNjfVoSiYUuPQ-kS5AFy7fRRl_tQEFGR_Adfz-QkbWYZ9KvoITVEanwM&__tn__=kK-R


 3 czerwca w  LO im. M. Kopernika w Wołowie odbyła się pierwsza z
cyklu debat poruszających istotne tematy społeczne, organizowana
przez Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju w ramach programu Nowe
FIO. Tym razem poruszono kwestię samotności.

 Po oficjalnym
otwarciu debaty
przez Starostę
wołowskiego
Janusza Dziarski,
zebrana
publiczność miała
okazje wysłuchać
wykładu dr.
Bogny Bartosz
Przewodniczącej
Dolnośląskiej
Społecznej Rady
Seniorów. 

Następnie przyszedł czas na debatę, w której wzięli udział : Janusz Dziarski starosta
wołowski, Barbara Rajter- Tybińska wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, Tomasz Nowak oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Mirosława Kubicka wiceprzewodnicząca Rady
Dialogu, Patryk Filarowski przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego.
Zebrani goście dyskutowali na temat różnych aspektów samotności oraz zastanawiali się
nad sposobami przeciwdziałania jej negatywnym następstwom. Do rozmowy żywo
włączyła się także licznie zebrana publiczność złożoną z seniorów i młodzieży.



W czerwcu świętowaliśmy również Noc Świętojańską- piknik
aktywności lokalnej z tej okazji odbył się w Rudnie, a organizatorem
było oczywiście Stowarzyszenie W Rudnie jest cudnie.
Spotkanie rozpoczęło się konkursami ekologicznymi oraz prezentacją sprzętu w
wykonaniu PGK oraz jakże potrzebną tego dnia kurtyną wodną prosto z wozu
strażackiego OSP z Krzydliny Małej. Gdy dzieci zażywały chłodzącej mgiełki, mamy
uczestniczyły w warsztatach plecenia wianków, które prowadziła Katarzyna Sworniowska-
Ogrodowicz. Kwiaty, zboża, trawy oraz części krzewów oraz pnącza dostarczyły
mieszkanki posiadające w swoich ogrodach niezliczoną ilość pięknych roślin. Stworzone
wianki niewątpliwie odzwierciedlały osobowości pań - od tych z nasyconymi kolorami np.  
z różami po stonowane z dużą ilością dzikich roślin. Każdy wianek był unikatowy, piękny i
po warsztatach stał się ozdobą świtezianek z Rudna, które uczestniczyły w sesji
zdjęciowej na stawach w Dębnie. Udały się tam- jak przystało na panny ze wsi- wozem
drabiniastym, zaprzęgniętym w zabytkowy traktor. Po rzuceniu wianków na wodę,
wszyscy bawili się na dyskotece. Podczas wydarzenia odbyła się międzypokoleniowa
pogadanka nt. wolontariatu- przedstawicielka Propago poprowadziła ją z seniorkami
oraz wolontariuszami z OSP. Rozmawialiśmy o zasobach obu grup społecznych i
możliwościach wykorzystania ich w lokalnych działaniach wolontariackich- np. podczas
pikników aktywności lokalnej takich jak ten w Rudnie.

10 czerwca do siedziby HO Cichociemni  dotarł  kolejny transport z
pomocą dla skautów w Ukrainie. Tym razem przyjechało 27 palet (12
ton) od skautów z Portugalii. 4 dni później za sprawą harcerzy 
 całość została zapakowana na tira, który wyjechał  do Ukrainy. Do
tej pory  w ramach pomocy Cichociemnym udało  się  zorganizować i
wysłać do Ukrainy 14 transportów: 19 busów i 1 TIR!!!



Fundacja Przyrodnicza Pronatura realizuje projekt, którego
głównym działaniem jest wykonanie serii przyrodniczych, krótkich
filmów prezentujących przyrodę Krainy Łęgów Odrzańskich i
upublicznienie ich w formie videopodkastów.

Jest to ogromne zaplecze w edukacji
regionalnej. Mają np. ukazać miejsca
niebezpieczne dla ludzi, choć ważne
dla przyrody- chodzi o to, by dotknąć
przyrody na co dzień niedostępnej.
Forma serii krótkich videopodkastów z
przewodnikiem, który w ciekawy
sposób „tłumaczy” przyrodę jest
bardziej dostępna dla przeciętnego
widza niż jeden duży przyrodniczy film. 

 Filmiki spełnią na pewno też potrzebę popularyzacji obszaru LGD tak, by pokazać w skali
kraju unikalną przyrodę i samo miejsce. Projekt zakłada wykonanie 15 kilkuminutowych
odcinków, które będą publikowane mniej więcej raz na miesiąc na stronie fundacji oraz
w mediach społecznościowych LGD na zasadzie videoblogu na stronie
www.panodprzyrody.pl 



Klub Dolnobrzeskich Naukowców to grupa nieformalna, która
specjalizuje się w organizacji warsztatów edukacyjnych. Dzięki
finansowaniu w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty,
polskie i ukraińskie dzieci mieszkające na terenie gminy Brzeg
Dolny mają okazję do integracji, zabawy oraz nauki.

W czerwcu dzieci i ich
opiekunowie spotkali się
aż dwukrotnie- 18
czewca, by wykonać
prace plastyczne przy
użyciu własnoręcznie
wyprodukowanych
trójwymiarowych „farb”
oraz 25 czerwca na
warsztatach kulinarnych z
chemicznym twistem-
poznali tajniki kuchni
molekularnej, by stworzyć
"bubble tea". 
  Dzięki paniom tłu-
maczkom
współpracującym z nau-

 kowcami w ramach projekti „Brzeg Dolny Razem - warsztaty integracyjne w pałacowej
scenerii” bariery językowe schodzą na drugi plan, co pozwala na czerpanie pełnymi
garściami z czasu spędzonego razem w bardzo pozytywnej atmosferze. Zainteresowanie
multikulturowymi zajęciami edukacyjnymi jest tak duże, że już teraz warto pomyśleć o
kolejnej edycji projektu. Sukces murowany!

Stowarzyszenie Jezierzyca realizuje projekt "Aktywnie w Krainie Łęgów
Odrzańskich" Dzięki temu odbyły się już dwa szkolenia Nordic Walking.
Niezależnie od pogody atmosfera podczas treningów jest znakomita. Panie oraz
pan trener mogą liczyć na  dodatkowe atrakcje w postaci poziomek i jagód.



Odpłatną działalność pożytku publicznego może prowadzić każda organizacja
pozarządowa zarejestrowana w KRS. Warunkiem jest podjęcie decyzji (np. uchwały
zarządu) o rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego. Należy pamiętać, że
działalność odpłatna nie przynosi zysku, lecz pokrywa koszty, jakie poniosła ta
organizacja prowadząc działania, za które np. pobiera opłatę.

Monika- nasza doradczyni i
przedstawicielka Fundacji
Rozwoju Gminy Brzeg
Dolny w skupieniu
obsługują program
księgowy ;)

Podczas porad Naczelnik HO Piotr Gajewski oczywiście odbiera telefony jak zazwyczaj-
czyli bardzo często;) Czasu na obgadanie bieżących rzeczy związanych z funkcjonowaniem
organizacji (np. pozyskiwaniem środków czy działań promocyjnych) jest zawsze zbyt mało,
więc doradczyni również skupiona na pracy :)

W czerwcu w organizacjach pozarządowych odbywają się walne zebrania na
których zatwierdzane są sprawozdania finansowe, dlatego to właśnie te
tematy pojawiały się najcześciej podczas doradztwa. 23 czerwca
zorganizowaliśmy również szkolenie "Działalność odpłatna w ngo", w którym
uczestniczyło 12 przedstawicieli lokalnych organizacji. 

Z ŻYCIA CAO...

Przedstawiciele 4 wygranych inicjatyw lokalnych spotkali się z p. Piotrem
Smelkowskim- pełnomocnikiem ds. ngo w gm. Brzeg Dolny, by porozmawiać o ich
realizacji.

Najwięcej czasu poświęcono na
kwestie finansowe- pamiętając o tym,
że to gmina jest realizatorem,
wszystkie dokumenty księgowe
wystawione są na ten organ. Kolejnym
ważnym tematem były wskaźniki, z
których mają się rozliczyć grupy.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 8.00-15.00

Dla każdej organizacji lub grupy znajdziemy
lek na wszelkie bolączki lub zastosujemy
działania prewencyjne :)
 

Przypominamy, że w ramach projektu "Pozarządowy Ostry
Dyżur",  realizowanego  z dotacji Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację
Merkury, prowadzimy doradztwo dla ngos i grup nieformalnych.

 Główne działania przewidziane w projekcie to doradztwo merytoryczne i
księgowe, spotkania "pozarządówek", warsztaty wyjazdowe i stacjonarne oraz
edukacja obywatelska. 
Dyżury doradcze w ramach niniejszego projektu prowadzimy w czwartek w godz.
8.00-18.00 i piątek w godz. 8.00-15.00.
Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji projektowych na łamach biuletynu,
na naszym fun page'u  
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.propago
oraz na stronie internetowej www.propago.org.pl.

Od  1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 prowadzimy projekt
"Wyzwalamy społeczną energię" ze środków NOWEFIO 2021-
2030. 

Projekt sfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030



Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych, samopomocowych oraz młodych
organizacji 
Działania, które można podjąć:
• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym:
koncertów, szkoleń, spotkań, warsztatów, rekolekcji, plenerów, wystaw, konkursów,
przeglądów, festiwali, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych,
działań edukacyjno-animacyjnych, promujących polską kulturę chrześcijańską;
• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo narodowe w
kontekście roli Kościoła i wiary w życiu społecznym;
• organizacja konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych roli kultury
chrześcijańskiej w Polsce;
• produkcja filmów dot. tematyki chrześcijańskiej na wszystkich etapach
realizacyjnych;
• wsparcie w wydaniu płyt, książek, czasopism, albumów etc., które korelują z
tematyką kultury chrześcijańskiej.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3.000,00 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 6.000,00 zł.
Termin składania ofert: 18.07.2022 r.
więcej na: https://muzadei.pl/laczynaskultura/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w
ramach drugiej edycji konkursu “Prawda
Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura”,
organizowanego przez Stowarzyszenie Muza
Dei.

Konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia
dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej
kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach
do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych -
nabór wniosków od 01.07.2022 r. do 01.08.2022 r.,

Dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od
30.09.2022 r. do 31.03.2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć
20 tys. zł. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt i
min.10% wartości dotacji. Koszty administracyjne finansowane -max. 5% całkowitego
kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora.
Jednocześnie nie może on pobierać  wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.
Więcej:  https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514395



6 lipca 2022 roku startuje nabór do
Ogólnopolskiego Konkursu Ofert
2022 (OKO 2022) w ramach programu
„Pro defensione, pro historia -
wspieramy oddolne inicjatywy
historyczne, patriotyczne i
proobronne dla Polski - II edycja na
lata 2022-23” .

Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych (min. 3 osoby, w tym jedna – lider musi
być osobą pełnoletnią).
Macie pomysł na piknik, festyn, wycieczkę tematyczną, kurs, szkolenie czy turniej
strzelecki, żywą lekcję historii lub inną aktywność historyczną, patriotyczną czy
proobronną a brakuje Wam środków? Złóżcie swoją ofertę projektową w OKO 2022 w
terminie od 6 lipca do 6 sierpnia 2022 r. poprzez formularz google
bit.ly/pdph2_OKO2022
a Wasz projekt może otrzymać wsparcie o wartości do 4500 zł.
Realizacja Waszych projektów musi się mieścić w terminie od 28 sierpnia do 30 listopada
2022 r.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie https://pdph.pl/ i profilu
facebook https://www.facebook.com/pdph2018
Organizatorem OKO 2022 w ramach PDPH 2022-23 jest Pomorskie Stowarzyszenie
Aktywności Terenowej PSAT facebook.com/PSAT2015

W ramach Programu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i
młodzieży w 50 grupach na terenie całego kraju.
Prowadzący wybierani są w konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są różnorodne,
realizowane na podstawie autorskiego projektu przedstawionego w składanym do
Programu wniosku. Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia z gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych
zaburzeń w rozwoju motorycznym, uczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i
powstawaniu zaburzeń statyki ciała. Należy podkreślić, że dziecko zdrowe fizycznie ma
większe możliwości do rozwoju intelektualnego oraz większe chęci do podejmowania
różnych działań społecznych.
Program Kumulacja Aktywności współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
 

Rozpoczął się  nabór wniosków do 10. edycji
Programu „Kumulacja Aktywności”! Program
skierowany jest przede wszystkim do uczniów
szkół podstawowych w wieku 11-15 lat, mniej
aktywnych fizycznie, którzy dotychczas nie
przejawiali większych zainteresowań
aktywnością ruchową. 

https://bit.ly/pdph2_OKO2022?fbclid=IwAR3TMm4793QKHria6dx2IBY0WuVdBnHo3MBAfcPjBCFVFFI_nsR78QdKUK0
https://pdph.pl/?fbclid=IwAR1sf7gNoh9wgliuW-Gi6eipbdO3locuE27mOHJPQZrMCuVbDSyKOgIDt6k
https://www.facebook.com/pdph2018/?__cft__[0]=AZX0fRcfIcSZcOPF-WJydCuIZnbXJFu6q8nsikJLSxbWjvZ8CpJtW1aurpitYWtrIgAxWNndMjAxy5n8dnjZkpMYLKPeZkIW19M6IEaS3w5haiT07TmratVm7-lSnlTgmsA4NYQ4RcCNTndwve_V0VhqPq1gqB4SRFJxuW9S1n8wk-YnlBP8AxF3eObeJOH3Dge0UffZt0TISExFS3Xia8M4&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/PSAT2015/?__cft__[0]=AZX0fRcfIcSZcOPF-WJydCuIZnbXJFu6q8nsikJLSxbWjvZ8CpJtW1aurpitYWtrIgAxWNndMjAxy5n8dnjZkpMYLKPeZkIW19M6IEaS3w5haiT07TmratVm7-lSnlTgmsA4NYQ4RcCNTndwve_V0VhqPq1gqB4SRFJxuW9S1n8wk-YnlBP8AxF3eObeJOH3Dge0UffZt0TISExFS3Xia8M4&__tn__=kK-y-R


Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i technologicznemu poprzez realizację
inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym
skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie
mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do
25.000 mieszkańców

przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze
edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł
brutto,
usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł
brutto,
koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
ewentualne porady specjalistyczne

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K.
Steczkowskiego. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, 
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.
Termin składania wniosków:  26 sierpnia 2022
Więcej: https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0/

Od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą
składać wnioski o pomoc na koszty działalności
statutowej.
Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego
udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest
przeznaczona na realizację celów statutowych kół

5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.
Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla
koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa
przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70
mln zł. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich i wynosi:

https://granty.pl/kalendarz/generacja-6-0-2/


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 11.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


