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Konkursy:
_____________________________________________________________

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła
Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu
"Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Program skierowany jest do
organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000
mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które
otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym
Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od
2007 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów,
których celem ma być rozwój umiejętności
społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich
obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie można uzyskać dotację do
40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy
realizowane
pomiędzy
1
lipca
2019
r.
a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży
w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).
O dotację mogą ubiegać się:
•

•

stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów
i fundacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich i w małych miastach
(do 20 000 mieszkańców),
domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym
Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku,
o godzinie 12:00.
Więcej informacji pod adresem: www.rownacszanse.pl

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Program „KLUB”
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Program skierowany jest do klubów
sportowych (działających w formie
stowarzyszenia), których podstawowym
celem działalności statutowej jest
upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży oraz uczniowskich
klubów sportowych.
Głównymi celami programu są:
1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności
fizycznej,
3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej
sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci
i młodzieży,
4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. Wnioski należy składać do dnia
15 marca 2019 r. Więcej informacji w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki
________________________________________________________________________

Lato w teatrze 2019
Lato w teatrze to ogólnopolski program grantowy skierowany
do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji
pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji
szkolnych chcą zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci
i młodzieży zakończone pokazem.
Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można
składać do 15 marca 2019 roku wyłącznie przez system
WITKAC.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów Lata w teatrze wybierze najciekawsze
propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych.
Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 12 kwietnia 2019 roku na stronach
www.latowteatrze.pl oraz www.instytut-teatralny.pl
Program jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji pod adresem: www.instytut-teatralny.pl
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019

Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.
Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w terminie
od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji
i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej,
sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają
one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
W ramach Programu wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:
Wariant podstawowy
•
•

Siłownia plenerowa
Strefa relaksu

Wariant rozszerzony
•
•
•

Siłownia plenerowa
Strefa relaksu
Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: msit.gov.pl
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2019

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla
Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach
projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres:
wnioski2019@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
Wypełnienie wniosku jest możliwe tylko przy wykorzystaniu aktywnego pliku „PDF”, który
dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem:
www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
Wnioski należy wysyłać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. do godziny 16:00.
Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy
Lokalne 2018-2019 na rok 2019.
Projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 współfinansowany jest ze
środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2019
Rusza PROO, czyli pierwszy w historii
Polski
program,
który
pozwoli
organizacjom pozyskać środki nie na
konkretny projekt, lecz na wzmocnienie
swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet
700 000 zł! Dodatkowo, dla uproszczenia
formalności wprowadzono innowacyjny
system naboru wniosków – najpierw
wnioskodawcy wypełniają online wnioski
wstępne, a dopiero później wnioski pełne!
11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych
i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe
do udziału w konkursie!
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz
wzmocnienie instytucjonalne.
Najważniejsze informacje:
•
•
•
•
•

termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
nie jest wymagany wkład własny.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: www.niw.gov.pl

_____________________________________________________________

Informacje:
_____________________________________________________________
Jak przekazujemy 1% w 2019 roku
Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli
korzystać z usługi Twój e-PIT. To nowy sposób
rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji
PIT-37 i PIT-38. Podatnicy będą mogli wskazywać
nowe Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) w
swoich
zeznaniach
elektronicznych
lub
pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych).
Twój e-PIT będzie preferowaną w 2019 r. formą
rozliczeń podatkowych.
Ministerstwo Finansów prowadzi kampanie
informacyjną o nowej usłudze i związanych
z nią zmianach w rozliczeniach podatkowych –
w tym zmianach dotyczących 1%. W PIT
przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną
OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się
nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Podatnik
na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd
skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1%
podatku. Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się
do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę
przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od
pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Numer KRS OPP
będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam
również widoczna opcja zmiany.
Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w serwisie Ministerstwa Finansów:
Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Pytania i odpowiedzi, podatki.gov.pl
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Liderzy Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności to unikatowy
i kompleksowy program wsparcia
i rozwoju Liderów działających
na rzecz swojego lokalnego
środowiska.
Każdego
roku
wybieramy 40 osób - Liderów
i Liderek z całej Polski, z min. 3 letnim doświadczeniem, działających w swoich lokalnych
środowiskach. Uczestnicy przez 12 miesięcy przechodzą intensywny kurs, który rozwija ich
kompetencje i wzmacnia ich w roli liderskiej.
Liderzy biorą udział w debatach, warsztatach, spotkaniach z inspirującymi gości
i treningach liderskich. Razem z tutorami, czyli doświadczonymi liderami-doradcami, pracują
indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich społeczności.
Różnorodność osób w grupie pozwala skonfrontować się z różnicami i uczyć się czerpać
z nich prawdziwą siłę.
Nabór zgłoszeń do XV edycji Programu trwa do 11 marca 2019 r.
Aby się zgłosić należy, po zarejestrowaniu się, wypełnić FORMULARZ, do którego
załączysz swoje CV oraz dwie rekomendacje od osób/ instytucji/ organizacji, z którymi
współpracujesz lub współpracowałeś/aś i mogą opowiedzieć o Tobie jako o liderce/ liderze.
Zanim wypełnisz formularz sprawdź Co Cię czeka w Programie oraz przeczytaj czym jest
Program Liderzy i Czy ten program jest dla Ciebie.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Więcej konkursów
Więcej informacji o ogólnopolskich konkursach znaleźć można na stronie
internetowej:
www.fundusze.ngo.pl
Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony.
________________________________________________________________________

Zapisz się do
Newslettera dla NGO
Wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane działalnością III sektora,
które chcą otrzymywać regularnie biuletyn, proszone są o przesłanie e-maila
o treści: „newsletter” na adres: k.lenard@ustrzyki-dolne.pl.
Osoby podające e-mail prywatny prosimy o podpisanie klauzuli
o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), która zostanie przesłana
w e-mailu zwrotnym.
Zachęcamy również wszystkie organizacje do przesyłania informacji na temat
działalności podejmowanych na terenie miasta i gminy, które będą
zamieszczane w newsletterze.
________________________________________________________________________
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