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Erasmus+ Młodzież, Akcja 3
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i
Kultury oferuje granty dla organizacjo non-profit, stowarzyszeń, fundacji oraz
europejskich organizacji pozarządowych. Celem dofinansowania jest wsparcie
reform polityki młodzieżowej poprzez krajowe i międzynarodowe seminaria,
promocję wydarzeń Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz wielu innych wydarzeń
związanych z polityką młodzieży.Warunkiem złożenia wniosku jest to, że
uczestniczy w nim minimum 30 osób w wieku 13-30 lat oraz że trwa od 3 do 24
miesięcy. Są trzy daty składania wniosków na 2017 rok: 2 lutego, 26 kwietnia, 4
października. Więcej informacji na stronie Eurodesku.

NAUKA W LICEUM ZA GRANICĄ!
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof.
Pawła Czartoryskiego oferuje stypedia na dwa
ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową
maturą. Nauka odbywa się w szkołach średnich za granicą. Edycja 2017/19 dotyczy
szkół w Wielkiej Brytanii i Austrii. Wysokość stypendiów jest indywidualna i zależna
od zarobków rodziców. Wnioski licealiści mogą składać do dnia 15 stycznia 2017
drogą elektroniczną. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy tutaj.
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ZACHOWAĆ PAMIĘĆ.
Zachować pamięć to program dotacji PNWM na polsko-niemieckie projekty w
miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.Celem programu jest umożliwienie jak
największej ilości młodzieży głównie z Polski i Niemiec odwiedzenia miejsc pamięci
hitlerowskiego terroryzmu w Polsce i w Niemczech. Oprócz samej wizyty młodzież
korzysta również z oferty edukacyjnej zaproponowanej w samym miejscu
historycznym lub w jego pobliżu.Wnioski o dofinansowanie w tym celu mogą
składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z
młodzieżą. Wnioski o dotacje projektów można składać do dnia 15 lutego 2017
roku bezpośrednio do PNWM. Więcej informacji na stronie PNWM.

SZCZECIN. Otwarty Konkurs
dotacyjny prezydenta miasta
Szczecina.
Prezydent miasta ogłasza konkurs ofert na
projekty oraz inicjatywy, które będą pozytywnie
wpływały na wizerunek miasta. Konkurs ma na
celu wspieranie zadań publicznych poprzez dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
tj. funduszu unijnych, środków ministerialnych oraz z innych jednostek
samorządowych. Głównymi celami na rok 2017 są projekty związane z
działalnością na rzecz seniorów Szczecina, na rozwój relacji z państwami
skandynawskimi oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego do 30 roku życia.
Oferty można składać do dnia 30.12.2016. Więcej informacji tutaj.

Konkurs Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej (FWPN)
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie projektów związanych ze współpraca
polsko-niemiecką. Współpraca ta może się odbywać na poszczególnych
płaszczyznach: 1. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko, 2.Edukacja (w tym
doskonalenie zawodowe i specjalistyczne), 3. Media, opinia publiczna, 4. Nauka, 5.
Kultura. Przez cały grudzień można składać wnioski, których priorytetem jest
Kultura/Wydarzenia. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną. Więcej
informacji na stronie FWPN.

Konkurs ASOS - edycja 2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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zaprasza organizacje pozarządowe do składania
wniosków w ramach Rządowego Programu
Aktywności Społecznej Osób Starszych - ASOS.
Program ma na celu zwiekszenie aktywności oraz
działań osób po 60 roku życia. W tym roku priorytetem będą wnioski promujące
zdrowy tryb życia, wolontariat osób starszych oraz Rady Seniorów. Oferty
konkursowe należy przesłać online do dnia 28.12.16. Więcej informacji na stronie
NGO tutaj.

KONKURS FIO
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku
Publicznego ogłasza nabór wniosków na
dofinansowanie zadań w ramach: Aktywni
Obywatele oraz Silne organizacje
pozarządowe. Oferty organizacje
pozarządowe,stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające
osobowość prawną, fundacje oraz związki stowarzyszeń mogą składać od 1 grudnia
2016 r. do 9 stycznia 2017 r. przy użyciu Generatora Ofert online. Szczegółowe
informacje znajdują się tutaj.

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