Konkurs Specjalny
„100-lecie odzyskania niepodległości”
w Programie Równać Szanse
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
prowadzonym przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

ZASADY KONKURSU
1. Cel Programu „Równać Szanse”
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi
o tworzenie warunków do nabywania i podnoszenia kompetencji dzięki którym młody
człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez
siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
2. Cel Konkursu
W związku z przypadającym w 2018 roku stuleciem odzyskania niepodległości ogłaszamy
konkurs celem wsparcia projektów, w których młodzi ludzie będą mogli uczcić 100
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy
istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności, a także rozwijające zainteresowania i
pasje młodzieży. Motto konkursu - „Ojczyzna jest wokół nas”.
Chcemy, by realizowane projekty rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie
mające swój wyraz w gotowości do angażowania się w działania na rzecz wspólnego dobra
oraz poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa.
Projekty mogą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry
terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne, etc.
3. Termin realizacji
Dotacje

zostaną

przyznane

na

realizację

minimum

5-miesięcznych

projektów

prowadzonych pomiędzy 1 czerwca a 30 listopada 2018 r.
4. Uczestnicy projektów
Uczestnikami zgłaszanych projektów powinni być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z
klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas

gimnazjalnych i uczniowie

szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dodatkowo,
dopuszczalny jest udział osób, które brały udział w projektach realizowanych w Programie
„Równać Szanse” w ubiegłych latach (bez względu na wiek).
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Odbiorcami działań prowadzonych w ramach projektów przez młodzież mogą być wszyscy
członkowie lokalnej społeczności.

5. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie
•

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji
prowadzonej przez Starostów i

fundacje), domy kultury i biblioteki z terenów

wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), które wcześniej otrzymały co
najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse.
6. Opis projektów
Projekty muszą spełniać następujące wymogi:
•

tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych
ludzi tak, aby stali się aktywnymi twórcami i bezpośrednimi realizatorami projektu;

•

włączać partnerów w działania prowadzone przez młodych ludzi (współpraca przy
realizacji

projektu

z

różnymi

organizacjami

pozarządowymi,

instytucjami

samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami,…).
7. Budżet
Maksymalna kwota jednej dotacji to 8 500 zł
Preferowane będą projekty posiadające wkład własny. Jako wkład własny rozumiane jest
pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych
pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów,
jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci
pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.
Dotacje nie będą przyznawane na: pokrycie bieżących kosztów działania organizacji nie
związanych bezpośrednio z realizacją projektu oraz na działania mające charakter szkolnych
akademii i tym podobnych jednorazowych uroczystości. Ewentualne wydatki na zakup sprzętu
nie mogą przekroczyć 20% dotacji.
Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.
8. Harmonogram:
Termin składania wniosków

4 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

19 kwietnia 2018 r.

Realizacja projektów

1 czerwca – 30 listopada 2018

Raport końcowy z realizacji projektu

3 grudnia 2018 r.

UWAGA
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków.
Link do Panelu Wnioskodawcy:
http://www.rownacszanse.pl/esnosmiep/logowanie/?edycja=53
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Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą
elektroniczną a.lega@pcyf.org.pl
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