Mikrogranty dla młodych organizacji
pozarządowych
Młode organizacje pozarządowe, grupy
samopomocowe i nieformalne mają możliwość
skorzystać z dofinansowania nie przekraczającego
5000 zł, dzięki uruchomionemu naborowi wniosków
w Projekcie „MIKRODOTACJE, LOKALNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne
edycja 2”. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną. W konkursie 2017 do
rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 280 tys. zł. Regulamin
konkursu dostępny jest na stronie internetowej mikrodotacjemil.karrsa.pl
Źródło: sektor3.szczecin.pl

Konkurs KTO? NGO! Pozarządowy
Szczecin – granty na wydarzenia
Do udziału w konkursie zaproszone są
organizacje z terenu Szczecina, które za
maksymalnie 1000 zł, w trakcie trwania Tygodnia
Inicjatyw Pozarządowych (1218 czerwca)
chciałyby zrealizować swoje działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Szczegóły nt. składania wniosków znajdują się tutaj: sektor3.szczecin.pl

Stypendia dla młodych chemików
Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” kontynuuje
ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie
Chemii”, skierowany do pasjonatów nauk
przyrodniczych. Aplikacje do programu
stypendialnego mogą składać uczniowie z całej
Polski, jednak warunkiem przyznania stypendium
jest chęć kontynuowania edukacji w jednej z dwóch
szkół współpracujących z Fundacją: Liceum
Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu
oraz po raz pierwszy, w technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego
Łukasiewicza w Płocku. Rekrutacja potrwa do 27 kwietnia. Szczegóły programu można
znaleźć tutaj (źródło): wiadomosci.ngo.pl

Granty na wymiany międzynarodowe
Granty na wymiany międzynarodowe w ramach
unijnego programu Erasmus+
Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe,
działania młodzieżowe oraz sport. W ramach akcji 1  Mobilność można realizować
wymiany międzynarodowy, w których mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku
od 13 do 30 lat z co najmniej dwóch państw, z których co najmniej jedno jest Krajem
Programu (28 krajów członkowskich UE, kraje kandydujące do UE: Turcja i
Macedonia, kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia). Minimalna liczba
uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Każda grupa musi mieć co
najmniej jednego lidera (osoba pełnoletnia, bez ograniczeń wiekowych). Długość
wymiany: od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Czas trwania projektu: od 3 do 24
miesięcy.
Więcej informacji u źródła: eurodesk.pl

Złóż wniosek do Fundacji Energa
Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom 
głównie młodym  chorym i niepełnosprawnym oraz
organizacjom i instytucjom działającym na ich
rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i
zdrowia. Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji
ENERGA wyłącznie drogą pisemną.

Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych organizacji, które prowadzą działania
dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji
pożytku publicznego.
Więcej informacji na grupa.energa.pl

Granty projektu Polskie Nadzieje
Olimpijskie
Program działa od 2014 roku, by wspierać dzieci i
młodzież uprawiające sporty olimpijskie oraz
rozpowszechniać aktywność sportową dzieci chorych
i niepełnosprawnych. Wsparcie udzielane jest w
postaci grantów jest przyznawane zrzeszeniom,
szkołom i innym podmiotom zajmującym się
organizacją zajęć sportowych. Wnioski o granty
można składać do 30 kwietnia 2017 roku.
Szczegóły programu: nadziejeolimpijskie.pl

Program Społecznik  zapowiedź
Wraz z początkiem maja na całym Pomorzu
Zachodnim wystartuje Program Społecznik. Jest to
inicjatywa, która wspiera ludzi z pomysłami,
chętnych do działania i rozwijania lokalnej
społeczności. Mikrogranty będą dostępne dla
każdego na Pomorzu Zachodnim i mogą być
przeznaczone m.in. na działania kulturalne,
charytatywne, akcje sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury. Mikrodotacje do
3 tys. zł pomoga na wsparcie nawet 500 inicjatyw do końca roku. Więcej szczegółów
już wkrótce! Aktualnie o projekcie można przeczytać tutaj: ProgramSpołecznik

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

