Ponownie ruszają "mikrogranty"
Dobra wiadomość zwłaszcza dla grup
nieformalnych i grup samopomocowych  do 23
kwietnia można składać ponownie wnioski w
ramach zachodniopomorskiego konkursu
grantowego „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA  Małe Inicjatywy
Lokalne edycja 2”. Warto śledzic informacjent naboru, a wczesniej skontaktować się
z animatorem lokalnym, który wesprze proces aplikowania.

Dowiedz się więcej na stronie.

Dotacje Fundacji Kronenberg
Fundacja wspiera działania na rzecz kultury,
edukacji, polityki społecznej, ochrony zdrowia, a
przy ocenie wniosków uwzględnia zgodność z
obszarami programowymi, innowacyjność, wpływ projektu na rozwiązanie projektu
społecznego, mierzalne rezultaty. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, o
którą można wnioskować.
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury,
biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra
publicznego. Jednym z warunków ubiegania się o dotacje jest posiadanie własnego
konta bankowego, dotyczy to również szkół. Jeżeli szkoła ma rachunek bankowy

udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez
instytucję prowadzącą.

Czytaj więcej na stronie.

Dotacje dla klubów sportowych
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosił nabór
wniosków w Programie „Klub”, którego celem est
wsparcie działalności klubów sportowych.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe
elementy wpływające na efektywne
funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących
zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.
Nabór trwa do 21 kwietnia 2017 r.

Szczegóły można znaleźć na stronie.

Zorganizujcie Lato w Teatrze
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ogłasza nabór wniosków do programu Lato w
teatrze 2017, finansowanego z budżetu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To program grantowy skierowany
do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych –
ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować warsztaty
teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem. Wnioski do tegorocznej edycji
można składać do 3 kwietnia.

Więcej informacji na stronie.

Matematyka jest piękna!
Trwa nabór do najnowszej, czwartej edycji
programu mPotęga. Pozyskaj pieniądze na
pokazanie dzieciom piękna matematyki i złóż
wniosek do 10 maja 2017 r. Program grantowy
dotyczy dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie
szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Wniosek mogą złożyć: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje
pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski

Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki
matematyki. Granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł

Szczegóły tutaj.

Konkurs "Wspieramy rozwój"
Łącznie 700 tys. zł czeka w konkursie grantowym
organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty realizujące działania przynoszące
korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły do 21 kwietnia 2017 r.
Działalność może obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe,
sportowe, jak i inicjatywy społeczne.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie.

Mikrogranty na działania prorodzinne
Ruszył konkurs Mikrograntów "Centrum Dla
Rodziny" na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych
społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem
o charakterze dobra wspólnego. Maksymalna kwota grantu to 5 tys. zł. Aplikować
mogą ngo i grupy nieformalne. Nabór w trybie ciągłym  maksymalnie do
31.08.2017 r. lub do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje tutaj.

Granty na działania proekologiczne
Nabór ciągły na działania edukacyjne i montaż
ścieżek ekologicznych prowadzi Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  warto zapoznać
się z bogatą ofertą możliwości dotacji.

Czytaj więcej na stronie.

Fundacja Nasza Ziemia czeka na
wnioski

Aktualnie nabór na granty na działania ekologiczne
(do 10 tys.) prowadzi także Fundacja Nasza
Ziemia związana z firma Żywiec Zdrój. Nabór trwa
do 31 maja br. W tym roku zgłoszenia nadsyłać
można w dwóch kategoriach: 1) „Zaproś naturę do
siebie” – działania o charakterze projektów
badawczych, nauki przez doświadczenie,
obserwacji przyrody. 2) „Małe formy ochrony
przyrody” – działania na rzecz poszanowania środowiska, czynności i inwestycje
służące ochronie przyrody na co dzień, w tym odpowiedzialna turystyka, w każdej,
nawet niewielkiej skali działania.

Dowiedz się więcej na stronie.

Miniszkolenie w Sektor3
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych oferuje kolejne szkolenie
wspierające działalność trzeciego sektora. Tym
razem jest to szkolenie dotyczące organizowania zbiórek publicznych.

Czytaj tutaj.

Dotacje centralne
Na ciekawym blogu, prowadzącym także profil na
Facebook, można śledzić informacje nt. dotacji
udzielanych przez administrację centralna. Cenne
źródło informacji  zachęcamy do śledzenia stronę.

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

