


Debata podsumowująca projekt

„Lideratorium- Akademia Lokalnych

Liderów"

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu
Inicjatyw Lokalnych na rok 2017



• W roku 2017 Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Programu
Funduszy Inicjatyw Obywatelskich o wartości ponad 84 000
zł. Projekt był realizowany od maja do grudnia 2017 roku.

• Celem głównym projektu był wzrost wpływu mieszkańców
na życie publiczne oraz wzmocnienie potencjału lokalnych
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz
współpracy wewnątrz i międzysektorowej. Projekt ten
skierowany był do mieszkańców 5 gmin położonych na
północ od Krakowa: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki,
Kocmyrzów– Luborzyca, Igołomia– Wawrzeńczyce.

• W działaniach projektowych wzięło udział 15 liderów–
przedstawicieli lokalnych NGO i grup nieformalnych, 250
mieszkańców i przedstawicieli 5 urzędów gmin, oraz
lokalnego biznesu.



• Realizacja zadania obejmowała cykl szkoleń
obejmujący 7 warsztatów i doradztwo z zakresu
edukacji obywatelskiej i konsultacji społecznych

• Przeprowadzono łącznie 88 godzinwarsztatów

• Zapewniono 2 cykle doradcze

• Zorganizowano 2- dniowy wyjazd studyjny do
Koszęcina

• Sfinansowano 5 akcji w ramach symulacji budżetu
obywatelskiego











Zasady przyznawania dotacji:

• inicjatywa obywatelska, musiała zostać
poparta pisemnym podpisem co najmniej 30
mieszkańców danej gminy, z której pochodzi
pomysłodawca inicjatywy,

• Realizacja projektu musiała dotyczyć edukacji
obywatelskiej oraz angażować 50 mieszkańców
danej gminy,

• ramach jej realizacji miało dojść do nawiązania
współpracy międzysektorowej,



• realizator musiał się wykazać, że zdobył
wsparcie i poparcie sektora publicznego,
gospodarczego i społecznego,

• deklaracja z oferty dotycząca nawiązania w/w
współpracy musiała zostać udokumentowana
listem intencyjnym bądź umową partnerską,

• na realizację pojedynczej inicjatywy w ramach
budżetu obywatelskiego dofinansowanie
wynosiło 4700 zł, przy czym dodatkowo
realizator musiał wykazać się wkładem
własnym- finansowym i rzeczowym,



• Część projektu związana z symulacją budżetu
obywatelskiego, umożliwiła kompleksową
realizację projektu na małą skalę, od jego
opracowania do jego rzeczywistej realizacji.
Pozwoliło to uczestnikom wykorzystać wiedzę
w trakcie realizacji realnego projektu. To
z pewnością zaktywizowało i zainspirowało
liderów do podejmowania wyzwań i realizacji
projektów owiększym rozmachu w przyszłości.



Dziękuję za uwagę 


