mikrogranTY- ostatni nabór
Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania
wniosków na mikrogranty!Głównym celem programu pn. „mikrogranTY” jest wsparcie
przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury działający za pośrednictwem
Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społecznoartystycznych o charakterze non-profit,włączających i angażujących społeczność
lokalną oraz inicjatyw charakterze interwencyjnym.Jest to ostatni nabór i trwa on do
18 września.Po więcej informacji zajrzyj na:http://inkubatorkultury.szczecin.pl
/news/mikrogranty-ostatni-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-w-2017-roku/

Granty Narodowego Banku Polskiego
Granty NBP na wyjazdy do Warszawy
Interesujące Centrum Pieniądza im.Sławomira
Skrzypka to jedno z miejsc, które możecie zwiedzić
w ramach wyjazdu edukacyjnego do Warszawy
dofinansowanego w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego. O granty mogą się
starać osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury,
biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami
prowadzącymi są władze samorządowe.
Więcej na:https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

Konkurs Grantowy - Tu mieszkam,Tu
zmieniam
Instytucje i organizacje pozarządowe,które mają
pomysł na ciekawą inicjatywę dotyczącą m,inn
zagospodarowania lokalnej przestrzenie
publicznej,współpracy między organizacjami czy
wielu innych zagadnień mogą wziąć udział w
konkursie grantowym wspierającym inicjatywy
przyczyniające się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.Zapraszamy do
zgłoszeń: http://www.eurodesk.pl/granty/tu-mieszkam-tu-zmieniam-konkursgrantowy

Program dotacyjny:Kultura-Interwencje 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków
do jesiennej edycji programu dotacyjnego "Kultura
– Interwencje 2017",którego celem jest tworzenie
warunków dla wzmacniania tożsamości i
uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i
krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających
dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.Oferty należy
składać do 15 września 2017 r. Po więcej informacji kliknij:http://wiadomosci.ngo.pl
/wiadomosc/2111441.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&
utm_medium=email&utm_campaign=31.08.2017

PZU z kulturą
Jeszcze do 11 września można składać wnioski o
dofinansowanie w programie ,,PZU z kulturą". Jego
celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z
małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w
interesujących i rozwijających wyjazdach do
instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im
cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.
Tzw. kultura wysoka, która jest przekazana w
atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.
Konkurs ogłaszany jest raz w roku.Więcej: http://fundacjapzu.pl/_files
/Regulamin_konkursu_dotacyjnego_PZK2017.pdf

Regionalny konkurs grantowy Równać Szanse
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową
edycję Regionalnego Konkursu Grantowego.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których
podstawę stanowi rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Nabór trwa do 25 października 2017
roku. Zapraszamy po więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc
/2110343.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&
utm_campaign=24.08.2017

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta
przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty
promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Nabór jest
ciągły. Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed
rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.
Po więcej informacji zajrzyj na:https://www.mott.org/work/grantseekers/

Małe granty na walkę z dyskryminacją
Program małych grantów Fare (Small grants) ma na
celu finansowanie działań realizowanych na
poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i
społecznościach lokalnych.Inicjatywy te powinny
przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie
społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki
nożnej. Termin składania wniosków: 10 września 2017 r.
Zapraszamy po więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc
/2107291.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&
utm_campaign=14.08.2017

Przemiany w regionie:Projekty partnerskie.

Fundacja Edukacja dla Demokracji i PolskoAmerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w jesiennej edycji Programu
RITA – Przemiany w regionie: Projekty partnerskie. Nabór wniosków trwa do 16

października 2017 r. do godz. 16:00. Zajrzyj na : http://wiadomosci.ngo.pl
/wiadomosc/2112285.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&
utm_medium=email&utm_campaign=04.09.2017

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

