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lokalni liderzy,
organizacje pozarządowe
oraz grupy nieformalne
to najaktywniejsi
mieszkańcy
Pomorza Zachodniego



Dążąc do wzmocnienia
kapitału społecznego
mieszkańców
oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społeczności
lokalnych
Marszałek Województwa
zainicjował wdrożenie 
Programu SPOŁECZNIK 



• to program grantowy, który ma charakter
 maksymalnie odformalizowany,
• to łatwe, przejrzyste wnioski kierowane
 do jak największej liczby mieszkańców,
 zachęcające do pozyskania mikrodotacji
 przez  zainteresowane organizacje
 pozarządowe oraz grup nieformalne,
• Marszałek Województwa za pośrednictwem
 Operatora umożliwi aplikowanie
 o mikrodotacje w ramach działań
 integrujących mieszkańców
 np. wydarzeń kulturalnych, charytatywnych,
 akcji sąsiedzkich na osiedlu, przygotowanie
 małej infrastruktury itd.



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
jest PIONIEREM tego typu
współpracy, stanowi przykład
dobrej praktyki we wdrażaniu
modelowego rozwiązania na linii

administracja publiczna

organizacje pozarządowe
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• zaangażowanie lokalnych
 samorządów do współpracy
 z miejscowymi liderami oraz
 promowanie aktywności
 obywatelskich
 wśród mieszkańców
 Pomorza Zachodniego



• budowanie tożsamości i spójności
 Pomorza Zachodniego
 - poprzez inicjowanie, wspieranie,
  promowanie inicjatyw mieszkańców
  regionu
 - wzmacnianie zaufania i więzi między
  obywatelami (kapitału społecznego)
 - zdolności do współpracy
  w najbliższym
  otoczeniu dla osiągania wspólnych
  celów



SPOSÓB REALIZACJI
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Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego współpracuje z:
Operatorem 
w imieniu województwa, który:
• ogłasza konkurs na mikrodotacje,
• promuje, 
• przyznaje, 
• rozlicza.

Realizatorami zadań publicznych
w ramach mikrodotacji, jak:
• organizacje pozarządowe,
• grupy nieformalne.
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Marszałek
przeznaczył z budżetu
województwa
kwotę

1,5 mln zł 



dla realizatorów
projektów będą udzielane
mikrodotacje 

do 3 tys. zł 



dofinansowanych
zostanie

na Pomorzu Zachodnim
ok. 500 inicjatyw 



MAPA PROGRAMU
SPOŁECZNIK

3 000 zł 

1.5 mln zł
dla Pomorza Zachodniego 

500 inicjatyw x 



KTO OCENIA
WNIOSKI?



Wnioski złożone na mikrodotacje
zaopiniuje Komisja Oceny Wniosków
składająca się m.in. z:
• przedstawicieli Samorządu
 Województwa Zachodniopomorskiego
• Radnych Sejmiku Województwa
 Zachodniopomorskiego
• przedstawicieli różnych środowisk,
 w tym samorządów lokalnych
 i ekspertów
• przedstawicieli Operatora



TERMIN REALIZACJI
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program ma charakter
pilotażowy jednoroczny

realizacja Programu SPOŁECZNIK:
od 1 maja do 31 grudnia 2017



Kontakt

Samorząd Województwa

Operator

91 44 16 220 wws-sekretariat@wzp.pl

94 34 16 330 karrsa@karrsa.pl


