100 000 zł od Kulczyk Foundation
Godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku – to ostatni
moment na przesyłanie wniosków o granty. Gdy
wybije północ Kulczyk Foundation zakończy drugą
w tym roku edycję Konkursu Grantowego. W tej
edycji poszukiwane są projekty infrastrukturalne,
czyli takie, które budują solidną podstawę dla
społecznej zmiany. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na
stronie internetowej.

V edycja Stypendium z Wyboru
Do 8 listopada studenci oraz absolwenci moga
składać swoje projekty związane z edukacją lub
rozwojem zawodowym.
Można wygrać nawet 5000zł dofinansowania!
Fundacja Absolvent.pl zaprasza do zgłaszania
projektów na stronie internetowej.

Kreatywna Europa – komponent
KULTURA (2014–2020)
Kreatywna Europa to program dofinansowujący
projekty propagujące kulturę i historię UE.
Do składanie wniosków Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
zaprasza: organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat,
działające w sektorze kultury. Wnioski można składać do dnia 23.11.16.
Szczegółowe informacje o programie i aktualnych naborach znajdują się na stronie
www.kreatywna-europa.eu.

Wizyty studyjne w Norwegii, Islandii,
Liechtensteinie oraz w Polsce
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oferuje granty na organizację wizyt studyjnych
polskich instytucji i organizacji działających w
sektorze kultury oraz przedstawicieli instytucji i
organizacji Państw-Darczyńców w Polsce. Do dnia 30.03.17 o grant mogą się
starać: państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i
uczelnie artystyczne,archiwa państwowe,organizacje pozarządowe ze sfery
kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Więcej na stronie...

Granty podróżne Europejskiej
Fundacji Kultury
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów podróżujących po Europie i
osób zajmujących się kulturą, zachęcając do międzynarodowej współpracy
artystycznej i kulturalnej. Uprawnieni wnioskodawcy: artyści lub pracownicy kultury
zajmujący się dowolną dziedziną kultury lub sztuki,pochodzący z Europy lub państw
sąsiadujących,w wieku poniżej 35 lat.
Wnioski są przyjmowane na bieżąco. Więcej informacji na stronie Eurodesk Polska.

Europa dla obywateli (2014–2020)
Program „Europa dla Obywateli” Komisji
Europejskiej stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz
samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące
aktywne obywatelstwo, debaty o UE, demokracji, historii i kulturze. W programie
do dnia 01.03.17 mogą brać udział wszystkie zainteresowane strony, które
propagują aktywne obywatelstwo europejskie. Więcej na stronie internetowej...

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

