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II edycja Funduszu Wspierania Inicjatyw
Lokalnych. Granty na rozwój Świnoujścia
Mieszkańcy Świnoujścia, przedstawiciele organizacji pożytku publicznego oraz miejskich instytucji ju
ż po raz drugi ubiegali się w mijającym roku o dofinansowanie w ramach Funduszu Wspierania
Inicjatyw Lokalnych. Granty w maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych przyznano 15 projektom.
Fundusz, funkcjonujący w ramach społecznej odpowiedzialności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, dysponuje budżetem przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi
społeczności lokalnej Warszowa i całego Świnoujścia. Dofinansowane są projekty w obszarach: edukacja,
sport, bezpieczeństwo, ekologia, kultura i sztuka. Co roku ogłaszany jest nabór wniosków, a decyzje dotycz
ące wsparcia finansowego podejmuje pięcioosobowa Rada Funduszu, złożona z przedstawicieli władz
miasta oraz dzielnicy Warszów, reprezentanta jednej z lokalnych organizacji pożytku publicznego,
uczestnika Dialogu Społecznego oraz osoby delegowanej przez Spółkę. Na jeden projekt Fundusz może
wyasygnować 5 tysięcy złotych dofinansowania, przy czym nie ma ograniczeń dotyczących liczby inicjatyw
zgłaszanych przez jeden podmiot.
Laureaci pierwszej edycji programu grantowego zostali wyłonieni w grudniu 2014 r. Dofinansowanie
otrzymały wówczas 22 projekty. Wśród beneficjentów były stowarzyszenia, kluby, fundacje, szkoły i s
łużby publiczne. Dzięki wsparciu Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych powiódł się m.in. plan
wychowanków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” w Świnoujściu, którzy 5 tys. zł dofinansowania
przeznaczyli na renowację zabytkowego wraku żaglowca. Pozytywnie rozpatrzono również wnioski dotycz
ące organizacji wielu różnorodnych wydarzeń - dofinansowano m.in. I Spotkania Teatralne Ujście,
organizowane przez Stowarzyszenie Teatr Krzyk. Wsparcie otrzymały również zajęcia hipoterapii dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym, Kapeliada Nadmorska w MDK nr 1 i Festiwal Nauki w SP nr 1. Na
powodzenie swojego projektu mogli liczyć także strażacy z OSP w Karsiborzu, którzy dzięki
dofinansowaniu z Funduszu zakupili czujki czadu dla mieszkańców prawobrzeżnej części miasta. Dzięki
FWIL zrealizowano również montaż urządzeń rekreacyjnych, tworzących ścieżkę zdrowia przy ul.
Holenderskiej i Węgierskiej.
W ramach tegorocznej II edycji Rada Funduszu zdecydowała m.in. o wsparciu odbudowy wieży widokowej
w rezerwacie Karsiborska Kępa, doposażeniu świetlicy Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Orła Białego i
poprawie infrastruktury sportowej w Parku Chopina. Zrealizowano ponadto kilka ciekawych projektów
integrujących lokalną społeczność: „Jak dobrze mieć sąsiada” (Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy), „Jedz
zdrowo pokoleniowo” (Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu ), Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej
dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii
Konopnickiej wraz z UKS SKEJT Świnoujście); piknik rodzinny (Zarząd Osiedla Przytór- Łunowo) i mi
ędzyszkolne imprezy żeglarskie (Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego). Wsparto
ponadto wydarzenie plenerowe – m.in. „Dzień flagi na Latarni Morskiej 2016”, a także zajęcia teatralne
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świnoujściu oraz zaj
ęcia rehabilitacyjne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Świnoujściu.
W przyszłym roku planowany jest nabór wniosków do III edycji Funduszu Wspierania Inicjatyw
Lokalnych.
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