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Fundacja Civis Polonus og?asza nabór wniosków w konkursie Równa? Szanse - Ma?e
Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które b?d? rozwija?y kompetencje
spo?eczne i emocjonalne m?odych ludzi z ma?ych miejscowo?ci. Wnioski mo?na
sk?ada? do 1 czerwca.
W konkursie Równać Szanse - Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na
realizację pięciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!
Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy
projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w
zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie.
Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania,
sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.
W Programie Równać Szanse zrealizowano do tej pory ponad 3 000 projektów, w
których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!
Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?
Pliki do pobrania:
Zasady konkursu grantowego
Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny merytorycznej
Wzór wniosku
Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
szkoli i doradza na etapie sk?adania wniosków,
przyznaje granty do 8 500 z? na realizacj? 5-miesi?cznych projektów,
szkoli i doradza koordynatorom projektów,
prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji dzia?a?,
uczestnikom projektów zapewnia ciekawe gad?ety.
Kto może ubiegać się o dotację?
W konkursie granty przyznawane s? podmiotom ze wsi i miast do 20 tysi?cy mieszka?ców.
Mog? to by?:
organizacje pozarz?dowe, zarejestrowane (w formie stowarzysze? lub fundacji) w KRS
lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
Ko?a Gospody? Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa lub KRS b?d? ewidencji prowadzonej przez starostów.
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Więcej informacji na temat konkursu - www.rownacszanse.pl/kmg
Dodatkowych informacji Fundacja Civis Polonus udziela telefonicznie pod
numerem +48 609 458 344 lub pocztą
elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl oraz
rownacszanse@civispolonus.org.pl.
Konkurs Równa? Szanse - Ma?e Granty organizowany jest w ramach Programu Równa?
Szanse 2021 Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, realizowany przez Fundacj? Civis
Polonus. Patronem konkursu jest ngo.pl - portal organizacji pozarz?dowych.
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