Ogólnopolski Program Grantowy
Równać Szanse 2017
Ponownie rusza konkurs wsparcia projektów
organizacji pozarządowych, których celem ma być
rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z
miejscowości do 20 tys. mieszkańców,
przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i
dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy
realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r., a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą,
minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do
którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w
pierwszym etapie mija 14 marca 2017 roku, o godzinie 12:00.Więcej na stronie www.

Bank Młodych Mistrzów
Sportu
Do 13 lutego można składać wnioski w

programie Banku Zachodniego WBK - Bank Młodych Mistrzów Sportu. Założeniem
programu jest promowanie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair
play, a także zachęcanie młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej i
aktywnego stylu życia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
Fundacji.

Fundacja Cemex rozdaje granty
Z początkiem lutego rusza nabór wniosków w
konkursie grantowym Fundacji Cemex "Budujemy
Przyszłość". Organizacje pozarządowe i szkoły, z
miast i gminach, w których prowadzi działalność
grupa CEMEX (m.in. Świnoujście, Szczecin), mogą
aplikować o 4 lub 8 tys. zł na projekty z zakresu:
Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy
obywatelskie, Sport, Projekty szkolne.
Wnioski można składać do 28.02.2017 r. Wszelkie informacje na stronie Fundacji.

Wsparcie zakupu leków
Fundacja DOZ Dbam o zdrowie
ogłosiła V konkurs grantowy dla
ngo, dotyczący zakupu leków i produktów leczniczych dla najbardziej
potrzebujących. Pula środków przeznaczona na realizację V edycji konkursu wynosi 1
milion złotych. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.
Termin składania wniosków: do 10 lutego 2017 r.(decyduje data wpływu do Fundacji)
Wszelkie informacje dostępne tutaj.

Rusza konkurs Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
W ramach projektu wszystko jest możliwe, ale
ważne jest, abyście dzięki swojej inicjatywie
nauczyli się czegoś nowego - wspólne warsztaty,
gry, dyskusje, pokazy pozwolą na przybliżenie
wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, ale przede
wszystkim skutecznie zjednoczą uczestników
projektu. Tematy przewodnie "Polsko-Rosyjskiej
Wymiany Młodzieży 2017":
„Taniec - międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami!”;
„Spotkali się Polak, Rosjanin, Niemiec... . Poczucie humoru w Polsce i Rosji. Z czego
śmieją się Polacy i Rosjanie”;

„Innowacyjny świat -jak nowoczesne technologie zmieniają życie młodych ludzi”;
„Polskie i rosyjskie ofiary sowieckiego totalitaryzmu. Na ile upamiętnianie i rozliczanie
przeszłości są niezbędne dla przyszłości”;
„Miasto i wieś. Jakie możliwości, inspiracje, źródła satysfakcji i spełnienia dostarczają
nam oba modele życia w XXI wieku”;
„Młodość nie wierzy starości”– jak wykorzystać międzypokoleniowe różnice z
korzyścią dla dzieci, rodziców i dziadków”.
Zgłoszenia do 10 marca 2017 roku. Zajrzyjcie na stronę i na Fb.

Granty MSWiA
Do 6 lutego można składać wnioski w konkursie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
,,Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami".
Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r.
Szczegóły mozna znależc na portalu BIP.

Konkursy grantowe w miastach,
gminach, województwie
Na stronach BIP urzedów miast i gmin Szczecin
można śledzić ogłaszane licznie konkursy grantowe
dla organizacji pozarządowych, np. Szczecin kliknij tutaj, Koszalin - tutaj, województwo
zachodniopomorskie - tutaj.

Włącz się do gry!
Fundusze Europejskie
dla organizacji
pozarządowych
Zapraszamy do Szczecina w dniu 10.02.2017 r. na wydarzenie edukacyjne: Włącz się
do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych
Warsztat odbywa na temat:
Włączenia społecznego grup defaworyzowanych.
Warsztat to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość
dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany

doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.
Gwarantujemy pełne wyżywienie a także lokalizację z pełnym dostępem dla osób
niepełnosprawnych. Więcej informacji - tutaj.

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

