
 

 

Regionalny Konkurs Grantowy - Program "Równać Szanse 2013" 

 Link do wiadomości: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/902034.html  

W Regionalnym Konkursie Grantowym 2013 Programu "Równać Szanse" o dotacje do 7 tys. zł na 

projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie 

dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i 

gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. 

mieszkańców. Termin składania wniosków to 10 października 2013. 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu 

"Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 

stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje 

pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów 

wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. 

 Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w 

dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych 

miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.  

Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.  

W plikach do pobrania zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór 

formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.  

Link do elektronicznego formularza wniosku: 

http://www.rownacszanse.pl/esnosmiep/logowanie/?edycja=45  
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Konkurs Eurolider 2013 ogłoszony 

Link do wiadomości: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/901574.html  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER. Do 

konkursu można zgłaszać osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących 

danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały 

dofinansowanie z funduszy unijnych. Konkurs trwa do 30 września 2013. 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji 

projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że 

projekty te uzyskały dofinansowanie z funduszy UE (tzn. ze środków pochodzących ze wszystkich 

programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych, wdrażanych w ramach Narodowego Planu 

Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) 

i zakończyła się ich realizacja. 

 Jak zgłosić kandydata?  

Kandydata do konkursu może zgłosić osoba/osoby fizyczne, instytucja/instytucje, organizacja 

/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników, po uzyskaniu pisemnej zgody 

kandydata. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego, do 

którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna.  

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 Departament Informacji, Promocji i Szkoleń 

ul. Wspólna 2/4 

 00-926 Warszawa 

 z  dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2013” 

 Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 30 września 2013 r. (decyduje data wpływu do 

kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

 Kto wybiera laureatów? 

 • 3 laureatów wybiera Kapituła Konkursu; 
• 1 laureata wybierają Euroliderzy poprzednich edycji konkursu; 
•  1 laureata wybierają internauci w głosowaniu internetowym; 
•  Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej. 
 Nagrody: laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł. 

 Informacje dodatkowe:  Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 

eurolider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel.: 22 27 37 385, 22 27 37 380. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2013 r. 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/901574.html

