
Temat ścieżki: "Przedsiębiorczość lokalnie"
Dotyczy obszaru: integracja społeczna
Przeznaczona pula na ścieżkę tematyczną: 10 000,00 PLN

Poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pt."Przedsiebiorczość lokalnie", chcemy aby tegoroczni
grantobiorcy  sami  dotarli,  znaleźli  partnerów  biznesowych,  którzy  chcąc  podzielić  się  swoim
zdobytym doświadczeniem lub zadeklarują chęć wsparcia finansowego w realizacji ich projektu
wpisującego  się  w  temat  ścieżki.  Pomiędzy  grantobiorcą  a  partnerem  biznesowym  zostanie
podpisane  porozumienie,  w  którym  zostanie  zawarta  kwota  jaką  partner  biznesowy  planuje
przeznaczyć na realizację danego projektu wpisującego się ww. temat ścieżki.
Korzyścią dla partnerów biznesowych wspierających finansowo tegorocznego grantobiorcę  będzie
to,  że  np.  FIRMA wspierająca  ścieżkę  tematyczną  dotyczącą  obszaru  "integracja  społeczna",
promowana będzie przez grantobiorcę realizującego projekt wpisujący się w temat ścieżki  oraz
ODL.  Promocja  ta  będzie  polegała  na  zamieszczaniu  logo  lub  znaku  firmowego  partnera
biznesowego na wszelkich materiałach promocyjnych,  dokumentach dt.  realizowanego projektu,
stronach internetowych, portalach społecznościowych itp. oraz na pisemnej wzmiance o partnerze
w wszelkiego rodzaju artykułach dt. realizowanego projektu. Partnerzy biznesowi promowani będą
również  przez  Ośrodek  Działaj  Lokalnie  prowadzony przez  LGD "Równiny Wołomińskiej"  na
stronie  internetowej  www.dzialajlokalnie.waw.pl,  www.lgdrw.pl,  profilu  społecznościowym
Facebook oraz wszelkiego rodzaju spotkaniach,  konferencjach itp.  Poza tym partner  biznesowy
poza promocją w społeczności lokalnej może liczyć na promocję na poziomie ogólnopolskim oraz
być nominowany przez ODL do konkursu o tytuł "Dobroczyńcy Roku". Korzyścią również będzie
nowe doświadczenie  grantobiorcy we współpracy z firmami lokalnymi.
Oczekujemy,  że tegoroczni  grantobiorcy złożą projekty,  które wpiszą się  w ścieżkę tematyczną
"Przedsiębiorczość  lokalnie".  Projekty  te  będą  dotyczyły  m.in  jak  założyć  i  prowadzić  własną
działalność, jak prowadzić własną księgowość. Jedną z form będą cykliczne spotkania ze specjalistą
z danej dziedziny. Liczymy, że grantobiorcy zaangażują się i pozyskają partnerów biznesowych ze
swojej  gminy,  w której  realizowany będzie  projekt,  a  ci  wesprą  ich  działania  na  rzecz  swojej
społeczności w formie finansowej.
W przypadku braku zainteresowania wnioskodawców lub słabej jakości wniosków złożonych w
ramach ww. ścieżki tematycznej, pula środków na ścieżki tematyczne może ulec zmniejszeniu lub
zostanie  przesunięta  do  puli  ogólnotematycznej  w  ramach  Programu,  co  zostanie  wpisane  do
Regulaminu konkursu grantowego.

http://www.dzialajlokalnie.waw.pl/

