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Misja Programu „Równać Szanse” 
• Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry 

start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i 
małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez 
podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych.    
 

• Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez 
młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych 
celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). 
 



Cel Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 
Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe 

projektów, które rozwijają u młodzieży: 
 
• umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, 

 
• umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości,  

 
• umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, 

 
• przekonanie o własnych możliwościach, 



Podmioty uprawnione do udziału w konkursie 
 

• Organizacje pozarządowe (zarejestrowane w 
formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów 
wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców). 



Formy wsparcia dla projektodawców 
 

• dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15-
miesięcy, realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012 
r. a 30 listopada 2013 r. 
 
 

• szkolenia, doradztwo 
 



Uczestnicy projektów 
 
     Uczestnikami zgłaszanych projektów może być 

młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (ze szkół  
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów 
wiejskich i małych miast  (do 20 000 
mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna 
zostać objęta grupa co najmniej 25 tych samych 
uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu 



Termin  realizacji 

•  pomiędzy 1 czerwca 2012 r.  a 30 listopada     
2013 r 



Struktura konkursu 
      Procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie 

Grantowym jest dwuetapowa.  

     W pierwszym etapie zadaniem aplikujących jest 
przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. 
Organizacje, których diagnozy Komisja Ekspertów oceni 
najwyżej zostaną dopuszczone do drugiego – 
zamkniętego etapu konkursu, polegającego na  
przygotowaniu projektu (trwającego 15 miesięcy).  

 



     Zainteresowane organizacje proszone są o 
opracowanie diagnozy środowiska lokalnego. 
Diagnoza ma wskazać realne potrzeby młodzieży z 
danego środowiska oraz zasoby, z których można 
korzystać przy realizacji projektu zakładającego 
zaspokojenie tychże potrzeb. 

Pierwszy – otwarty etap konkursu (opracowanie diagnozy 

środowiska lokalnego) 



Termin składania wniosków: do 22 lutego 
2012 r. 

 



Drugi –  zamknięty etap Konkursu (Projekt) 

• Koordynatorzy z organizacji dopuszczonych do 
drugiego etapu konkursu zostaną zaproszeni na 3-
dniowe szkolenie (trwające od piątku od godz. 14.00 do 
niedzieli do godz. 14.00) dotyczące przygotowania i 
realizacji projektów w Programie „Równać Szanse”.  

• Udział w całym szkoleniu będzie warunkiem 
ubiegania się o dofinansowanie przygotowanego 
projektu. 
 



• Zadanie postawione przed organizacjami, 
które spełnią warunek udziału w szkoleniu, 
będzie polegało na przygotowaniu projektu 
działań służących wyrównywaniu szans na 
dobry start w dorosłe życie młodzieży z 
terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców).  

 



Projekty muszą spełniać następujące wymogi:  
 

• włączać do działań już na etapie planowania samą 
młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, 
uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu; 

• być innowacyjne na danym terenie lub w danym 
środowisku; 

• tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań 
prowadzonych samodzielnie przez młodzież, w których 
weźmie udział grupa co najmniej 25 uczestników; 
 



• włączać wielu partnerów w działania na rzecz 
młodzieży ;  

• posiadać dodatkowe finansowanie 
przynajmniej w wysokości 20% wartości 
projektu  

 



Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantowego: 

 • 22 lutego 2012  -Termin składania wniosków w pierwszym etapie 
                                    konkursu (opracowanie diagnozy środowiska 
                                   lokalnego)    
• 9 marca 2012 -   Ogłoszenie listy organizacji dopuszczonych 
•                                do drugiego etapu                             
• 23 - 25 marca 2012  - Szkolenie koordynatorów (Warszawa) 
• 20 kwietnia 2012  -Termin składania wniosków w drugim etapie  
                                        konkursu (projekt działań) 

 


