
Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim 
razie mamy znakomitą wiadomość!  Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki 
któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie - Fundacja Instytut 
Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania 
wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. 
 
W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z 
co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na 
realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich 
lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.  

 
Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie 
www.podlaskielokalnie.pl. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do 
godziny 23.59. 

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie 
wspólnot lokalnych. W bieżącym roku operatorzy planują zorganizowanie trzech konkursów 
regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie 371 000 zł. 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. 
podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, 
animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i 
zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje 
dostępne są w zakładkach strony internetowej projektu. 

 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku 
https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty żeby być na bieżąco z informacjami na 
jego temat. 

Zapraszamy także do obejrzenia spotu promocyjnego Podlaskie Lokalnie, który przygotowaliśmy 
razem z realizatorami inicjatyw lokalnych w 2022 roku Spot promocyjny Podlaskie Lokalnie 2022 - 
YouTube w którym przedstawiamy jaka jest idea projektu. 

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa 
Podlaskiego. 
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