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P rogram RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ jest realizowany 
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej od 2009 r. W dotychczasowych sześciu 

edycjach programu złożonych zostało łącznie ponad 1500 
wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 
956 714 zł. 

Nowa formuła programu 

16 listopada br. zarząd Fundacji EFRWP dokonał nie-
znacznych korekt regulaminu programu RAZEM MOŻE-
MY WIĘCEJ, których celem jest jeszcze większe zwrócenie 
uwagi na wspólne działania i kolegialność realizowanych 
projektów. Preferowane będą m.in. projekty realizowa-
ne we współpracy z innymi podmiotami/partnerami oraz 
wspólne projekty tzw. sieciowe, które swym zasięgiem 
obejmują obszar kilku gmin/sołectw i są wspólnie realizo-
wane przez podmioty z tych gmin/sołectw. Takie projekty 
będą mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 
30 tys. zł. Zmianie uległa natomiast maksymalna kwota 
grantu oraz niektóre elementy, jakie mogą być finansowa-
ne w ramach projektu.  
– Do budowania lokalnych więzi społecznych często nie są po-
trzebne duże pieniądze, ważniejsza jest chęć działania i wyko-
rzystanie potencjału swojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców 
– powiedział, Marek Zagórski prezes EFRWP. – Zmodyfikowa-
liśmy program, aby dać szansę mniejszym, ale wartościowym 

pod względem merytorycznym projektom. Takim, które mają 
największą szansę na zainteresowanie mieszkańców i prawdzi-
wie ich zaangażują – dodał. 

Dla kogo dotacje

n  W ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ o wspar-
cie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, 
w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną 
formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołec-
kie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę 
i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i mia-
sta do 5 tys. mieszkańców). 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Rusza kolejna edycja  
Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej
Maciej Mitręga

rusza kolejna edycja konkursu wniosków w ramach Programu Wspierania aktywności 
Lokalnej raZeM MOŻeMY Więcej, którego organizatorem jest europejski Fundusz 
rozwoju Wsi Polskiej. celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz 
promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów 
wiejskich. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach 
wiejskich. Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r. W 7. edycji programu eFrWP 
przeznaczył na granty 300 tys. zł.

Do budowania lokalnych więzi 
społecznych często nie są potrzebne 
duże pieniądze, ważniejsza jest chęć 
działania i wykorzystanie potencjału 

swojej najbliższej okolicy i jej 
mieszkańców. 
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n  Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 
7,5 tys. zł. W przypadku realizacji projektu przy udziale do-
datkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinan-
sowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gmi-
ny itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50 proc., 
jednak nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł. Natomiast gdy 
projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw 
i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych 
gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. pro-
jekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania 
projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez 
wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że 
nie może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

n  Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów 
przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału 
własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych 
partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Bene-
ficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu 
wniosków, a o dacie zakwalifikowania wniosku będzie de-
cydowała data stempla pocztowego. 

Obszary wsparcia  

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący 
projekty w następujących dziedzinach: 
n  szeroko pojęta działalność kulturalno-oświatowa, obejmująca: 
 l  kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-histo-

rycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowa-
nia obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski 
o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, 

	l  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez 
udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,

	l  wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastruk-
turą edukacyjną,  

	l  przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób doro-
słych.

n  szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promo-
cji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego 
trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, 
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osoba-
mi niepełnosprawnymi.

n  inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury 
drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. 
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związa-
ne m.in. z:
n  zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycz-

nych lub innych elementów związanych z realizacją pro-
jektów, 

n  przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności 
wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remon-
ty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikają-
cym bezpośrednio z projektu, 

n  tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. 
przestrzeni publicznej (np. miniamfiteatry, wiejskie place spo-
tkań itp.) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej,

n  wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/
edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym 
i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca 
postoju i odpoczynku itp.). n

R E K L A M A

Regulamin programu, zasady 
kwalifikacji oraz formularz 
wniosku są dostępne 
na stronie www.efrwp.pl  
w zakładce Dotacje. 
Program jest zarządzany 
i realizowany bezpośrednio 
przez EFRWP.


