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Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y og?osi?a Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach
Programu "Równa? Szanse 2019" Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzysze? z miejscowo?ci do 20 000 mieszka?ców
oraz domów kultury i bibliotek, które otrzyma?y co najmniej jedn? dotacj? w Regionalnym
Konkursie Grantowym Programu Równa? Szanse od 2007 roku.

 Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma by? rozwój umiej?tno?ci
spo?ecznych m?odych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i doros?ym ?yciu.

W konkursie mo?na uzyska? dotacj? do 40 000 z? na dzia?ania trwaj?ce 15 miesi?cy
realizowane pomi?dzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze sta??, minimum
20-osobow? grup? m?odzie?y w wieku 13-19 lat z miejscowo?ci do 20 000 mieszka?ców).

O dotacj? mog? ubiega? si?:
 - stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i
fundacje - maj?ce siedzib? i dzia?aj?ce na terenie miejscowo?ci do 20 000 mieszka?ców,
 - domy kultury i biblioteki, które otrzyma?y co najmniej jedn? dotacj? w Regionalnym Konkursie
Grantowym Programu Równa? Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy sk?ada si? z dwóch etapów:
 1 etap - wnioskuj?cy przygotowuj? diagnoz? ?rodowiska lokalnego, 
 2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowuj? projekt.

Termin nadsy?ania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie
12:00. Wyniki pierwszego etapu zostan? opublikowane na stronie internetowej programu 25
marca 2019 roku.

Wnioski mo?na sk?ada? elektronicznie za pomoc? Panelu Wnioskodawcy na stronie
internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udzia?em w konkursie zaplanowano 5 bezp?atnych szkole?: 
 Lublin – 9 lutego,
 Wroc?aw – 9 lutego,
 Kraków – 16 lutego,
 Pozna? – 16 lutego,
 Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywaj? si? za pomoc? elektronicznego formularza znajduj?cego si? na
stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezp?atne. Udzia? w szkoleniu
nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równa? Szanse realizowany jest od 2001 roku. 
 Celem Programu jest wyrównanie szans m?odych ludzi na dobry start w doros?e ?ycie. Chodzi
o sytuacj?, w której m?ody cz?owiek z ma?ej miejscowo?ci potrafi samodzielnie i ?wiadomie
osi?ga? wyznaczone przez siebie cele my?l?c perspektywicznie o w?asnej przysz?o?ci.
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W ci?gu 18 lat w ramach programu zosta?o zrealizowane ponad 2900 projektów na ??czn?
kwot? ponad 33 milionów z?otych, w których udzia? wzi??o ponad 140 tysi?cy m?odych osób.

Wi?cej informacji o programie jest dost?pne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
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