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Program „ Równać szanse” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze
szkół gimnazjalnych i podstawowych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: do 10 marca 2015 r.
Kwota dofinansowania: do 40 000 zł
Wkład własny: 20% wartości projektu
Celem Programu: wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych projektów, które
realizują widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych
miejscowości:
●

●

●

wykorzystania tego, co może sprzyjać młodemu człowiekowi na starcie w dorosłe życie – nowe,
inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i
ograniczeń. Równolegle, sprawdzanie samego siebie, czyli jakie są mocne i słabe strony młodego
człowieka;
zjednywania sobie innych – młody człowiek w projekcie powinien mieć szanse sprawdzenia się
w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się jak współpracować w grupie,
m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich,
skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu
celów
i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi
ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe
(zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkańców).
Ważna informacja dla wnioskodawców: procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zadaniem aplikujących jest przygotowanie
diagnozy środowiska lokalnego. Diagnoza ma wskazać realne potrzeby młodych ludzi z danego
środowiska oraz zasoby, z których można korzystać przy realizacji projektu. Organizacje, których
diagnozy Komisja Ekspertów oceni najwyżej, zostaną dopuszczone do drugiego – zamkniętego
etapu konkursu, polegającego na przygotowaniu projektu trwającego 15 miesięcy.
Specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych KSWP są do Państwa
dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.rownacszanse.pl/
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