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  W tym roku Program Równa? Szanse ?wi?tuje 20-lecie swojego
istnienia. Dzi?ki tym dwóm dekadom zaanga?owania na rzecz m?odych ludzi uda?o si?
dotrze? do ka?dego powiatu w Polsce, ale chcemy dalej wspólnie z lokalnymi
organizacjami, instytucjami i samorz?dem zmienia? rzeczywisto?? i anga?owa? si? w
rozwój m?odzie?y daj?c im szanse na dobry start w doros?e ?ycie.
Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równa? Szanse
2020” Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci zosta?a og?oszona 4 sierpnia, a wnioski
mo?na sk?ada? do 27 pa?dziernika 2020 roku, do godziny 12.00.

O granty mog? ubiega? si? organizacje ze wsi i miast do 20 tysi?cy mieszka?ców:

miejskie i gminne domy kultury,
powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
organizacje pozarz?dowe, zarejestrowane (w formie stowarzysze? lub fundacji) w KRS
lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
Ochotnicze Stra?e Po?arne,
nieformalne grupy doros?ych.

Wymienione organizacje i instytucje mog? ubiega? si? o dotacje do 8 500 z?, na projekty
trwaj?ce 6 miesi?cy (realizowane pomi?dzy 1 stycznia a 30 czerwca 2021 roku). Dzia?ania
realizowane w ramach projektu powinny wspiera? rozwój u m?odych ludzi (13-19 lat) z ma?ych
miejscowo?ci, rozwija? ich umiej?tno?ci spo?eczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i
doros?ym ?yciu.

Realizacja jak najwi?kszej liczby projektów w ramach Programu "Równa? Szanse 2020"
pozwoli na zwi?kszenie szans m?odzie?y na udany start w doros?e ?ycie, mo?e by? tak?e
szans? dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych do?wiadcze? i umiej?tno?ci, a tym
samym na rozwój potencja?u ca?ego ?rodowiska. Zale?y nam, aby informacja o konkursie
dotar?a do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji.

 Na stronie www.rownacszanse.pl znajduj? si? szczegó?owe informacje o konkursie i
dokumenty konkursowe. Dodatkowych informacji udzielaj? tak?e Partnerzy Regionalni
Programu „Równa? Szanse”:

Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania, które jest Partnerem Regionalnego
Konkursu Grantowego. Fundacja dzia?a na terenie województw: pomorskiego,
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego,
?ywiecka Fundacja Rozwoju z ?ywca, która jest Partnerem Regionalnego Konkursu
Grantowego. Fundacja dzia?a na terenie województw: dolno?l?skiego, opolskiego,
?l?skiego i ?ódzkiego,
E?ckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z E?ku, które jest Partnerem Regionalnego
Konkursu Grantowego. Stowarzyszenie dzia?a na terenie województw: kujawsko-
pomorskiego, mazowieckiego, warmi?sko-mazurskiego i podlaskiego,
Fundacja Fundusz Lokalny SMK ze Zbydniowa, która jest Partnerem Regionalnego
Konkursu Grantowego. Fundacja dzia?a na terenie województw: ma?opolskiego,
podkarpackiego, lubelskiego i ?wi?tokrzyskiego.
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Zach?camy do przeprowadzania spotka? informacyjnych lub innych wydarze? we wspó?pracy z
Partnerem Regionalnym.
Uprzejmie prosimy o rozes?anie informacji o konkursie do dzia?aj?cych w Pa?stwa
województwie podmiotów, które s? uprawnione do startu w konkursie, a tak?e o zamieszczenie
informacji na Pa?stwa stronach internetowych oraz portalach dla podmiotów pozarz?dowych.
 Szczegó?owe informacje dot. konkursu: https://rownacszanse.pl/rkg2020
Materia?y, które mog? si? przyda? do promocji Regionalnego Konkursu Grantowego, zosta?y
udost?pnione na dysku Google: https://bit.ly/3gdJjgC
  
W przypadku pyta? prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 826 10 16 lub mailowy:
rownacszanse@pcyf.org.pl
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