
                                                                                                                                                   

                 

 

Znamy Grantobiorców Działaj Lokalnie Edycji 2020!!! 

 

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”, edycja 2020.  

Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować 8 z 8 złożonych wniosków.  

Łącznie przekażemy na Państwa działania 24 000,00 zł. 

W pracach Komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska ( przedstawiciele 

organizacji społecznych, przedsiębiorców, mieszkańców) oraz Koordynatorzy Programu 

"Działaj Lokalnie" Mariola Foks Małgorzata Łykowska.  

Każdy z Członków Komisji miał za zadanie ocenić projekty pod kątem: innowacyjności 

pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności  

i trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też 

adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. W bieżącym roku 

szczególną uwagę zwracano na projekty, które przeciwdziałały negatywnym skutkom 

pandemii. 

Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów, a wynik punktowy to średnia ich ocen 

(maksymalny poziom punktowy to do przyznania przez jednego eksperta to 40 punktów) .  

Środki  pochodzą od Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja 

Wolności i Gmin Członkowskich LGD ,,Ziemia Łowicka".  

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ ZA OCENĘ 

MERYTORYCZNĄ.  

 

   GRANTOBIORCOM  GRATULUJEMY ! 

 

http://dzialajlokalnie.pl/
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Polsko-Ameryka%C5%84ska-Fundacja-Wolno%C5%9Bci/169793473608349?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Polsko-Ameryka%C5%84ska-Fundacja-Wolno%C5%9Bci/169793473608349?fref=mentions


Poniżej przedstawiamy listę 8  projektów, które otrzymają dotację w wysokości  

po 3 000,00 zł. 

 

1. Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior", projekt pt.: Cyfrowy senior w dobie pandemii.  

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych,  projekt pt.: Działać zaczynamy, 

Covidowi się nie damy. 

3. Stowarzyszenie Sobota i Okolice, projekt  pt.: My pandemii się nie damy - bo aktywnie 

czas spędzamy! 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgowie, projekt pt.: Na fantomach trenujemy ludzkie 

życie ratujemy. 

5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy Korona Wejsce, projekt pt.: 

Edukacja Seniorów z Gminy Kocierzew Południowy w zakresie profilaktyki zachorowań 

na COVID-19.   

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach, projekt pn.: Nauka pieczenia chleba wraz z jego 

dystrybucją dla potrzebujących mieszkańców w dobie koronawirusa.   

7. Stowarzyszenie KGW - Razem dla Gminy Chąśno projekt pt.: Ludowe spotkania 

drożdżowe – kontra koronawirus. 

8. Koło Gospodyń Wiejskich „Retro-Xężanki”, projekt pt.: KGW „Retro-Xężanki” w 

walce z Covid_ 19 – uszyjemy przyjazną rzeczywistość mieszkańcom gminy Zduny. 

 


