ABC Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia 2017
A….po co?

A……jak?

Przed aplikowaniem o dofinansowanie:
- pomyślcie na jaki problem lokalny odpowiada Wasz projekt (mała aktywność społeczna mieszkańców, słaba
integracja, a może brak działań ekologicznych/kulturalnych w okolicy? Możecie powołać się na jakieś dane lub własne
doświadczenia.)
- zastanówcie się co konkretnie i dla kogo chcecie zorganizować (np. warsztaty muzyczne dla 15 dzieci, czy areobik
w parku dla 40 seniorów?)
- zbierzcie zespół, który zrealizuje projekt ( i wybierzcie Lidera).

B….jak Batalia o dofinansowanie;-)
1.

Zapoznajcie się z ważnymi dokumentami, na http://www.sektor3.wroclaw.pl/ w zakładce dedykowanej
projektowi, czyli Regulaminem Konkursu oraz formularzem wniosku aplikacyjnego. Upewnijcie się,
że wszystko jest dla Was zrozumiałe, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu
z koordynatorem projektu mailowo: mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl,
telefonicznie: +48 603 313 819 lub osobiście w środy od 17.30 do 19.30 we Wrocławskiem Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (ul.Legnicka 65).

2. Sprawdźcie na http://www.sektor3.wroclaw.pl/ w zakładce dedykowanej projektowi MBOW2017,
KIEDY jest termin naboru wniosków i go nie przegapcie!

3. Aplikujcie!
Wypełnijcie formularz wniosku aplikacyjnego, opisując jak najlepiej Wasz projekt. Wypełniony wniosek
należy przesłać na adres mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl
lub dostarczyć osobiście do biura projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
SEKTOR 354-206 Wrocław, ul. Legnicka 65. w terminach nabrów wskazanych na powyższej stronie www.
4. Sprawdźcie wyniki Konkursu!
Decyzję o dofinansowaniu projektu w oparciu o kryteria zdefiniowane w Regulaminie podejmuje Komisja
Oceny Wniosków. Każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 ekspertów. Wyniki oceny oraz terminy
posiedzeń KOW będą publikowane na stronie organizatora w ciągu maksimum 7 dni od zakończenia
naboru, w tym samym terminie poinformujemy Was o decyzji również mailowo bądź telefonicznie.

5. Każda grupa, która otrzyma pozytywną decyzję zostanie zaproszona do podpisania Kontraktu.Podpisanie
kontraktów nastąpi w ciągu maksimum 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

C jak….Czas na realizację Waszego projektu!
Od momentu podpisania Kontraktu możecie rozpocząć realizację swojego projektu. Pamiętajcie, że na każdym
etapie możecie zwrócić się z pytaniami do koordynatora projektu. Koordynator będzie służyć swoją wiedzą
i doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, które można napotkać w trakcie realizacji projektów i pomagał
w eliminowaniu ewentualnych niepowodzeń.
Po zakończeniu projektu musicie sporządzić i złożyć sprawozdanie z jego realizacji.
Wzór sprawozdania również jest dostępny na www.sektor3.wroclaw.pl/mbow.

ZAPRASZAMY 

