
Trwa nabor wnioskow w Og6lnopolskim Konkursie Grantowym Programu R6wnat Szanse 20191 

Polska Fundacja Dzieci i Mlodzieiy oglosila Ogolnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu 
"R6wnat Szanse 2019" Polsko-Amerykahskiej Fundacji Wolnoici. 
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeri z miejscowofci do 20 000 mieszkancow oraz 
dom6w kultury i bibliotek, kt6re otrzymaly co najmniej jednq dotacjg w Regionalnym Konkursie 
Grantowym Programu R6wnat Szanse od 2007 roku. 

Celem konkursu jest wsparcie projektow, ktorych celem ma byt rozwoj umiejgtnoici spolecznych rnlodych 
ludzi przydatnych zarowno w ich obecnym, jak i doroslym iyciu. 

W konkursie moina uzyskat dotacjg do 40 000 zl na dzialania trwajqce 15 miesigcy realizowane 
pomigdzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stalq, minimum 20-osobowq grupq 
mlodzieiy w wieku 13-19 lat z miejscowoici do 20 000 mieszkancow). 

0 dotacjg mogq ubiegat sig: 
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostow i fundacje - majgce 
siedzibg i dzialajqce na terenie miejscowoici do 20 000 mieszkanc6w. 
- domy kultury i biblioteki, ktdre otrzymaky co najmniej jednq dotacjg w Regionalnym Konkursie 
Grantowym Programu Rownat Szanse od 2007 roku. 

Ogolnopolski Konkurs Grantowy sklada sig z dw6ch etapow: 
1 etap - wnioskujqcy przygotowujq diagnoze srodowiska lokalnego, 
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowujq projekt. 

Termin nadsylania wnioskow w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:OO. Wyniki 
pierwszego etapu zostanq opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku. 

Wnioski moina skladat elektronicznie za pomocq Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej 
~ ~ ~ . r ~ ~ n a ~ s z a n s e . ~ I .  

Ola osob zainteresowanych udzialem w konkursie zaplanowano 5 bezpfatnych szkoleri: 
Lublin - 9 lutego, 
Wroclaw - 9 lutego, 
Krakow - 16 lutego, 
Poznan - 16 lutego, 
Warszawa - 23 lutego. 

Zapisy na szkolenia odbywajq sig za pomocq elektronicznego formularza znajdujgcego sig na stronie 
internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezplatne. Udzial w szkoleniu nie jest 
warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu. 

Program R6wnat Szanse realizowany jest od 2001 roku. 
Celem Programu jest wyrownanie szans mlodych ludzi na dobry start w dorosle iycie. Chodzi o sytuacjq, w 
ktorej mlody czlowiek z malej miejscowoici potrafi samodzielnie i iwiadomie osiqgat wyznaczone przez 
siebie ceie myilqc perspektywicznie o wlasnej przyszloici. 

W ciqgu 18 lat w ramach programu zostalo zrealizowane ponad 2900 projektow na lqcznq kwotg ponad 33 
milionow zlotych, w ktorych udzial wziqlo ponad 140 tysigcy mlodych osob. 

Wipcej informacji o programie jest dostqpne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl 
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