06.07.2020

Konkurs na pomysły projektów łączących ludzi w nowych
krajach związkowych – MACHEN!2020
Zaangażowanie społeczne jest - obok silnego
społeczeństwa obywatelskiego - ważnym
filarem demokracji, spójności w
społeczeństwa i lokalnej jakości życia.
Zwłaszcza szybkie zmiany strukturalne w
społeczeństwie obywatelskim Niemiec
Wschodnich zaowocowały nowymi
inicjatywami w wielu miejscach, w których
ludzie angażują się i pomagają kształtować
swoje otoczenie. Często brakuje im jednak
niezbędnego wsparcia.
Dlatego też konkurs pomysłów rzecznika
rządu federalnego ds. nowych krajów
związkowych „MACHEN!2020” ma na celu
uhonorowanie twórczej woli, bogactwa
pomysłów i zaangażowania obywatelek i
obywateli ze wschodnich krajów związkowych
i wsparcie ich nagrodami pieniężnymi.
Konkurs internetowy ma na celu wysunięcie
na pierwszy plan tych, którzy dzięki swojemu
dobrowolnemu zaangażowaniu czynią nasze
współistnienie lepszym oraz zmotywowanie
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innych do zaangażowania się w dobrej sprawie.
Do zgłoszenia kwalifikują się inicjatywy co najmniej trzech osób pełnoletnich oraz organizacje non-profit,
takie jak stowarzyszenia, fundacje obywatelskie, spółdzielnie obywatelskie i organizacje non-profit, które
mają swoją siedzibę we wschodniej części Niemiec, w małym lub średnim mieście o populacji do 50 000
osób.
We wszystkich trzech kategoriach konkursowych obowiązują następujące zasady: projekt musi opierać
się na tematach danej kategorii i musi być możliwy do zrealizowania na przestrzeni jednego roku.
Wszystkie projekty muszą być zorientowane na pożytek publiczny i angażować
wolontariuszki/wolontariuszy.
Kategoria konkursowa 1: „Poprawa jakości życia i wzmacnianie spójności lokalnej”
(„Lebensqualität stiften und Zusammenhalt vor Ort stärken“)
Kategoria konkursowa 2: „Partnerstwa wschodnio-zachodnie - odkrywanie wspólnej płaszczyzny”

(„Ost-West-Partnerschaften – Gemeinsamkeiten entdecken“
Kategoria konkursowa 3: „Partnerstwa transgraniczne - współpraca łączy" („Grenzüberschreitende
Partnerschaften – Zusammenarbeit verbindet“)
Łącznie zostanie przyznanych 50 nagród, aby pomóc w realizacji jak największej liczby pomysłów.
Wysokość nagród waha się od 5000 do 15 000 euro. 30 nagród zostanie przyznanych w kategorii 1, po
dziesięciu w każdej z dwóch pozostałych kategorii. Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r., a
ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2020 r. w Berlinie.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.
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