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8 500 zł to maksymalna kwota dotacji, która może otrzymać organizacja

pozarządowa, jednostka kultury lub grupa nieformalna na projekty

młodzieży, działającej we wsi lub miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Bank Żywności w Pile realizujący projekt pn. „Centrum Integracji

Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowany przez Samorząd

Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie oraz

doradztwo. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Fundacji Nauka Dla

Środowiska z Koszalina – Partner Regionalny Programu Równać Szanse.

Program Równa? Szanse Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci istnieje od 2001 roku i jest
administrowany przez Polsk? Fundacj? Dzieci i M?odzie?y. W ci?gu osiemnastu lat istnienia
programu ponad 3000 projektów uzyska?o dofinansowanie.

 

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego „Równa? Szanse” jest wsparcie projektów, które
rozwijaj? u m?odych ludzi umiej?tno?ci wykorzystania tego, co mo?e im sprzyja? w nich
samych i otaczaj?cym ?rodowisku, oraz umiej?tno?ci zjednywania sobie innych podczas pracy
w grupie i realizacji wspólnych celów. Maksymalna kwota dotacji to 8 500 z? na projekty
trwaj?ce minimum 6 miesi?cy, realizowane ze sta?? grup? m?odych w wieku 13-19 lat.
Adresatami konkursu s? lokalne organizacje pozarz?dowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz
nieformalne grupy doros?ych (które chc? za?o?y? organizacj? pozarz?dow?), z ma?ych
miejscowo?ci do 20 000 mieszka?ców. Zapraszamy na stron? www.rownacszanse.pl, na której
znale?? mo?na baz? dotychczasowych projektów, materia?y i publikacje oraz panel
wnioskodawcy.

 

Pilski Bank ?ywno?ci w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw
Spo?ecznych subregionu pilskiego wspó?finansowanego przez Samorz?d Województwa
Wielkopolskiego zaprasza na bezp?atne szkolenie z zakresu przygotowania projektu
konkursowego.
 Uczestnicy po zako?czonych warsztatach b?d? mogli skorzysta? z bezp?atnych konsultacji
projektowych z Arkadiuszem Borysiewiczem przedstawicielem Regionalnego Partnera
Programu Równa? Szanse. Wszystko to odb?dzie si? 26 wrze?nia 2019 r. o godzinie 10:00 w
Pile, przy ulicy Dobrowskiego 8 (Invest Park, sala be?owa). Zainteresowane osoby udzia?em w
szkoleniu prosimy o zg?oszenie do dnia 24 wrze?nia 2019 r. pod numerem telefonu 519 418
321 lub wys?anie wiadomo?ci na adres e-mail ciwis.pila@bankizywnosci.pl . 
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