Inicjatywy Działaj Lokalnie
VII na Wzgórzach Dalkowskich
wybrane!
Dnia 04 lipca 2018r. Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową projektów ocenionych
przez Komisję selekcyjną, które wpłynęły w odpowiedzi na X
edycję Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję o
dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania,
spośród 48 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej,
wybrano 28 projektów na łączną kwotę 130 000,00 zł
Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki
wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12
samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. Największym zainteresowaniem
cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć
aktywizacyjno–integracyjno–twórczych,
kulturalnych,
sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych jak również
budowy boisk sportowych.
W tym roku jest to już VII edycja Programu Działaj Lokalnie na
Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj.
Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i
Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko,
Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń i Brzeźnica z woj.
lubuskiego. Łącznie wpłynęło 48 wniosków na kwotę prawie
285000 zł. 48 projektów otrzymały pozytywną ocenę formalną i
zostały skierowane do oceny merytorycznej. Limit środków w
tegorocznej edycji wyniósł 130 000,00 zł. Wnioski złożone
zostały drogą elektroniczną w Generatorze Programu Działaj
Lokalnie. Zostały one zarejestrowane w systemie, który
przyporządkował im numery identyfikacyjne.
Ocena

merytoryczna

dokonana

została

przez

niezależnych

ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region

Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz
doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena
przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej
dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie
merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która
podczas spotkania omówiła i wybrała 28 najciekawszych
inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie na realizacje
zadań.
VII edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z każdym wnioskodawcą
skontaktujemy się indywidualnie w celu dostosowania budżetów
do przyznanej kwoty dofinansowania. Dziękujemy wszystkim
organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za
zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, a
wybranym do dofinansowania Oferentom gratulujemy.
Do pobrania:
Lista inicjatyw wybranych do dofinansowania [POBIERZ]
Lista inicjatyw niewybranych do dofinansowania [POBIERZ]

