Uwaga Studentki i Studenci Wydziału Artystycznego!
Interesująca propozycja:

http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?projekty-solidarnosci-2
Prezentacja ->
https://eks.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/02/10/iszypa/eks-projekty-solidarnosci-online.pdf
Zgodnie z ideą, projekty powinny zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. Chęć uczestnictwa w
wydarzeniach artystycznych jak najbardziej się do nich zalicza :-)
Zachęcamy studentów Wydziału Artystycznego do składania wniosków o udział w Projektach.
O fundusze mogą wnioskować osoby w wieku od 18 do 30 roku życia, w grupie liczącej minimum 5
osób. Fundusze, które na ten cel przeznaczyła Komisja Europejska, mają pomóc w realizacji tego
wydarzenia. Przydzielane są ryczałtowo (500 euro/miesiąc).
Program kierowany jest do młodych ludzi, także sposób pozyskania funduszy i ich rozliczenia - jest
uproszczony.
W telegraficznym skrócie:
1. Dofinansowanie jest przeznaczone na inicjatywy lokalne realizowane przez młodych ludzi w wieku
od 18-30 lat w grupie liczącej minimum 5 osób.
2. Grupa ta może działać samodzielnie, albo przy wsparciu instytucji (np. UZ). Grupie może
towarzyszyć mentor / coach / opiekun / wykładowca akademicki (z dodatkowym osobnym
wynagrodzeniem).
3. Projekty mogą trwać od 2 do 12 miesięcy.
4. Za każdy miesiąc realizator (czyli grupa) otrzymuje 500 euro/msc (tzn. 80% z tej kwoty).
5. Finansowanie całego projektu jest wg zasady 80% całości na początku + 20% po zakończeniu
projektu.
6. Wnioski należy składać do 4 maja 2022 r. Patrz: procedura składania wniosku. Rozstrzygnięcie
konkursu we wrześniu'22.
----W związku z obecną sytuacją Komisja Europejska zachęca do składania wniosków nakierowanych na
następujące tematy:

- Pomoc uchodźcom (w szczególności dzieciom i młodzieży), [ np. działanie kierowane m.in. do nich,
itp.]
- Angażowanie uchodźców, [ np. działanie we współpracy z nimi, itp.]
- Promocja wartości europejskich, [np. zobrazowana w artystycznym wyrazie]
- Walka z dezinformacją i fake newsami,
- Projekty dotyczące solidarności i jedności.[ np. działanie we współpracy itp.]

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków na Projekty Solidarności (runda majowa) jest już
otwarty!
Link do platformy:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-forms-2022-esc-r2/#/forms/ESC30-SOL98E72007/2022-2-ESC30-SOL/context
a termin naboru mija: 4 maja, godz. 12:00 ( wyniki naboru we wrześniu '22)
Biuro Karier UZ pomaga studentom w aplikowaniu i realizacji w/w projektów. W listopadzie
ubiegłego roku przeprowadziliśmy pierwsze szkolenia.
W lutym '22 dwie grupy studenckie z UZ złożyły swoje wnioski, czekamy na rozstrzygniecie konkursu
(koniec maja '22)
Kolejnym odważnym udzielimy wszelkiej pomocy i informacji, zachęcamy do kontaktu.

