
 

       

                                     
 

I KONKURS GRANTOWY „GRANTY NA ROZWÓJ NGO” 

 

w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania                         

podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi                      

Unii Europejskiej. 

Nr konkursu: 1/SPPW/NGO/2013 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

 

Gmina Miejska Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1,                                         

22-500 Hrubieszów, jako Operator Dotacji zaprasza do składania Wniosków o przyznanie 

dotacji na działania realizowane przez organizacje pozarządowe. 

Uprawnieni Wnioskodawcy: 

Organizacje pozarządowe - mające swoją siedzibę na terenie gmin podregionu Gotania, 

działające nie krócej niż 6 miesięcy licząc od daty złożenia Wniosku. 

Organizacje kościelne (w tym parafie) - z terenu gmin podregionu Gotania. 

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - mające swoją siedzibę na 

terenie gmin podregionu Gotania, działające nie krócej niż 6 miesięcy licząc od daty złożenia Wniosku 

Fundacje i stowarzyszenia z udziałem gmin - mające swoją siedzibę na terenie gmin 

podregionu Gotania, działające nie krócej niż 6 miesięcy licząc od daty złożenia Wniosku. 

Spółdzielnie socjalne - mające swoją siedzibę na terenie gmin podregionu Gotania 

Podregion Gotania obejmuje teren Gminy Dołhobyczów, Miasta Hrubieszów, Gminy 

Hrubieszów, Gminy Komarów-Osada, Gminy Mircze, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy 

Trzeszczany, Gminy Tyszowce, Gminy Uchanie i Gminy Werbkowice.  

Termin naboru Wniosków: od 30 stycznia 2013 r. do 8 marca 2013 r. 

 

Miejsce składania Wniosków:  
Gmina Miejska Hrubieszów; ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1; 22-500 Hrubieszów 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta. 



 

       

 

 

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów) 

 Projekty rozwijające sieci placówek opiekuńczo-wychowawczo-kulturalnych typu świetlice, 

kluby młodzieżowe, itp. 

 Projekty rozwijające sport, rekreację  oraz promujące podregion Gotanii. 

 Projekty rozwijające turystykę na terenie Gotanii. 

 Projekty promujące kulturę, tradycję, rękodzieło, unikalne zawody związane z lokalną tradycją. 

 Projekty pobudzające przedsiębiorczość wśród lokalnej społeczności. 

 Projekty przełamujące bariery społeczne, stereotypy panujące w społeczeństwie. 

 Projekty integrujące społeczność Gotanii. 

 

Szczegółowych  informacji na temat I konkursu grantowego udziela Biuro Projektu 

Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, ul. 3-ga Maja 15, 22-500 Hrubieszów,                      

tel. 84 696 23 80 wewn. 29,  fax. 84 23 80;  e-mail: prg_hrubieszow@o2.pl 

 

Dokumentacja konkursowa - Wytyczne dla ubiegających się o dotacje, formularz 

Wniosku o przyznanie dotacji w I konkursie granowym wraz z instrukcją jego wypełniania oraz 

pozostałe załączniki do pobrania ze strony internetowej www.gotania.sppw.pl oraz 

www.miasto.hrubieszow.pl 

 

 

Zapraszamy do składania Wniosków! 
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