Lubelska Fundacja Rozwoju

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Stowarzyszenie W STRONĘ CZŁOWIEKA

Lubelska Fundacja Rozwoju, Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Stowarzyszenie W STRONĘ CZŁOWIEKA
jako Partnerzy realizujący projekt „ Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” ogłaszają niniejszym Konkurs

„WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA. KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY MIĘDZYSEKTOROWE
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”
Cel Konkursu:
wyłonienie i wsparcie w ramach środków dostępnych w budżecie projektu „ Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”
6 planowanych do realizacji bądź realizowanych inicjatyw międzysektorowych tj. przedsięwzięć realizowanych lub
planowanych do realizacji z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nakierowanych
na zrealizowanie takich działań jak: organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym,
wydanie publikacji, zorganizowanie akcji promocyjnej, realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego lub innych działań
z zakresu działalności pożytku publicznego.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie:
Do zgłoszenia inicjatyw międzysektorowych są uprawnione:
-

organizacje pozarządowe w tym związki i porozumienia organizacji pozarządowych działające na terenie woj.
lubelskiego,

-

jednostki samorządu terytorialnego.

Nagrody w konkursie:
Nagrodą dla każdej z 6 wybranych w Konkursie inicjatyw międzysektorowych będzie pakiet świadczeń i
sfinansowanych usług jakie otrzymają organizacje/instytucje zaangażowane w realizację nagrodzonej inicjatywy, który
obejmuje:
-

sfinansowanie przez okres średnio 6 miesięcy kosztów zatrudnienia „Lidera Lokalnego” – osoby
zaangażowanej do realizacji zadań w ramach wybranej inicjatywy,

-

sfinansowanie opracowania planu realizacji inicjatywy międzysektorowej (biznes planu przedsięwzięcia),

-

sfinansowanie pracy doradców/ekspertów - pakiet (średnio 40 godzin) usług do wykorzystania przez
organizacje zaangażowane w realizację wybranej inicjatywy,

-

pokrycie kosztów udziału przedstawiciela/przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inicjatywy w
zorganizowanej przez Organizatora Konkursu wizycie studyjnej,

-

możliwość posługiwania się tytułem Laureata konkursu,

-

promocja inicjatywy i organizacji zaangażowanych w jej realizację przez instytucje realizujące projekt
„Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” – Organizatora Konkursu,

-

wszechstronne wsparcie wybranej inicjatywy ze strony personelu projektu w okresie do 31.05.2015 roku.

Zasady Konkursu:
-

Szczegółowe zasady Konkursu zawarte są w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Lubelski
Inkubator Partnerstw Lokalnych” – par. 7 Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna m.in. na stronie
internetowej www.portalinicjatyw.pl

-
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Formularzy

Zgłoszeniowych do udziału w Konkursie odbędą się w trakcie seminariów informacyjno – szkoleniowych
jakie zostaną zorganizowane w 5 miastach Lubelszczyzny w następujących terminach:
o

20 maj 2014r. w Białej Podlaskiej, Hotel Capitol ul. Reymonta 3,

o

21 maj 2014r. w Puławach, Hotel Izabella ul. Lubelska 1,

o

26 maj 2014r. w Zamościu, Centrum Kongresowo-Hotelowe „Alex” ul. Okrzei 32,

o

27 maj 2014r. w Krasnymstawie, Urząd Miasta Plac 3 Maja 29,

o

29 maj 2014r. w Lublinie, Biuro Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych ul. Niecała 5/5.

Seminaria odbędą się każdorazowo w godzinach 9:30 – 15:00.
Szczegółowy program seminarium podany jest na stronie internetowej www.portalinicjatyw.pl
Komplet dokumentów zgłoszeniowych na seminarium obejmują poniższe załączniki do Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie :
-

Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik nr 1 )

-

Indywidualny formularz Zgłoszeniowy na Seminarium Informacyjno Szkoleniowe (załącznik nr 2)

-

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3),

-

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

Miejsce i termin składania zgłoszeń do udziału w seminarium:
Zgłoszenia do udziału w seminarium można składać za pośrednictwem poczty, na adres Biura Projektu: Lubelska
Fundacja Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin lub osobiście w Biurze Projektu , w terminach:
·

do 16.05.14 dla seminarium w Białej Podlaskiej i Puławach

·

do 22.05.14 dla seminarium w Zamościu i Krasnymstawie

·

do 27.05.14 dla seminarium w Lublinie

Zgłoszenia udziału w Konkursie:
Zgłoszenie inicjatywy międzysektorowej do Konkursu należy złożyć na Formularzu Zgłoszeniowym do Konkursu
stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Obligatoryjnie do zgłoszenia należy dołączyć deklarację współpracy
jednostki samorządu terytorialnego na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.
Fakultatywnie organizacja zgłaszająca inicjatywę międzysektorową może dołączyć dodatkowe informacje na temat
zgłaszanego przedsięwzięcia, załączniki itp.

Miejsce i termin składania zgłoszeń do udziału w Konkursie:
-

Formularze Zgłoszeniowe do Konkursu należy składać osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem
poczty, na adres Biura: Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin lub poprzez stronę internetową

www.portalinicjatyw.pl.
-

Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane w okresie od 30 maja 2014r. do 16 czerwca 2014r.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Biurze Projektu: Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek 7,
20-111 Lublin, tel. 81 528-53-33, adres e-mail: agnieszka.zdolska@lfr.lublin.pl

