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Краен рок за апликации 14 август 2022
Општината Бримбенк е посветена да обезбеди еднократна финансиска помош на непрофитни организации, групи 
во заедницата и организации за остварување на проекти и активности што се во согласност со стратегиските цели 
на Општината и кои придонесуваат кон закрепнувањето на заедницата од КОВИД-19.
Програмата на грантови за заедницата на Бримбенк 2022/2023 ќе продолжи да ја поддржува заедницата во 
примената на иновативни локални решенија потребни за да се одговори на постојани и нови предизвици, и за да 
зајакне отпорноста на заедницата. 

Стратегиски цели на Општината се  
• Луѓето и заедницата – Гостољубива, безбедна и поддржана заедница - Сеопфатно место за сите.
• Места и простори – Соседства што се исполнети со живот и поврзани, и кои поддржуваат здрава и одржлива 
иднина - Зелено место за сите. 

• Можности и напредок – Град што се трансформира и е фокусиран кон иднината, каде што сите имаат можности 
да учат и да заработуваат - Просперитетно место за сите.

Програмата на грантови за заедницата на Бримбенк 2022/2023 дава грантови во осум категории: 

Категорија Опис
1 Грантови за јакнење на 

заедницата (До $10.000)
Поддршка за проекти и активности што ја зацврстуваат заедницата, промовираат 
отпорност и лидерство, учење во текот на целиот живот, охрабруваат партнерства 
и вклученост во животот на заедницата и развиваат силно чувство на припадност и 
идентитет. Ова исто така вклучува проекти во кои се вклучени учесници во развивањето 
на активности што ги подобруваат и охрабруваат здравите и активни начини на живот.

2 Грантови за климатски вонредни 
ситуации (До $10.000)

Поддршка на заедницата да примени проекти кои поддржуваат намалување на 
испуштањата на стакленички гасови и климатска адаптација во Бримбенк.

3 Грантови за формирање на нови 
групи во заедницата (До $1.500)

Поддршка на нови групи во заедницата, вклучително групи за постари лица со постојано 
седиште во Бримбенк. Кандидатите може да бидат неинкорпорирани во времето на 
аплицирање, но мора да бидат во состојба да дадат докази за инкорпорирање и за 
осигурување од јавна одговорност во нивниот завршен извештај за користењето на грантот.

4 Грантови за ментално здравје 
и добросостојба (До $10.000)

Поддршка на проекти или активности што го подобруваат менталното здравје и 
добросостојбата на заедница, ги зголемуваат способностите на заедницата да ја поддржи 
менталната добросостојба и да ги зајакне врските во заедницата.

5 Грантови за идеи на млади луѓе 
(До $10.000)

Оваа категорија е за млади луѓе или групи млади луѓе (на возраст од 12 до 25 години) 
кои се поддржани од некоја покровителна (Auspice) организација или се дел од 
инкорпорирана група, да подготват проект, настан или програма што има позитивни 
влијанија на други млади луѓе во заедницата на Бримбенк.

6 Грантови за фестивали и настани 
во заедницата (До $10.000)

Поддршка на придонесот на помали групи и организации во Бримбанк што имаат улога 
во градењето на поповрзана и поангажирана заедница. Тоа се помали локални фестивали 
и настани што првенствено ја привлекуваат локалната публика.

7 Грантови за големи фестивали 
и настани (До $25.000)

Поддршка на фестивали и настани кои ја прикажуваат разноличноста, местата, талентите, 
културите или уникатните понуди на Бримбенк. Овие фестивали и настани го зголемуваат 
угледот на Бримбенк како извонредно место за живеење, работење, посетување и 
играње, и се од поголем формат и привлекуваат повеќе од 5.000 луѓе. Низа настани ќе 
бидат земени предвид.

8 Оперативни грантови за 
постари лица (До $1.000)

Поддршка на групи на постари лица во Бримбенк за нивните секојдневни трошоци 
на работење.
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Датуми на програмата Индикативни датуми 2022-2023

Апликациите се примаат од Понеделник, 27 јуни 2022

Информативни сесии и сесии за пишување грантови 27 јуни - 14 август 2022

Краен рок за примање на апликации Недела, 14 август 2022 во 11.59 навечер

Процена на грантови Август - септември 2022

Известувања, договори за финансирање и распределба на грантови Октомври 2022

Примена на финансираните проекти и активности Ноември 2022 - ноември 2023

Извештај за напредокот Април 2023

Завршен финансиски извештај Јануари 2023

Интерактивни работилници за информации и пишување на грантови 
Интерактивни информативни работилници ќе бидат обезбедени покрај работилниците за пишување на грантови, 
за да ви се помогне да ја подготвите вашата апликација. За повеќе информации видете ја табелата подолу.

За регистрација посетете www.brimbank.vic.gov.au/grants 

 � Среда, 6 јули

 3 6 - 8 навечер

 Y Visy Cares Hub 
80B Harvester Road  
Sunshine VIC 3020

 Интерактивни 
информативни сесии 
лице во лице

 � Четврток, 14 јули

 3 10 - 12 напладне

 Y Sydenham Community Hub 
101/Level 1, 1 Station St, 
Taylors Lakes VIC 3038

 Интерактивни информативни 
сесии лице во лице 

 Поголем фокус на 
категоријата Климатска 
вонредна ситуација 

 � Вторник, 19 јули

 3 6 - 8 навечер

 W Онлајн 

 Онлајн интерактивна 
информативна сесија

 Поголем фокус на 
категоријата Идеи на 
младите луѓе

 � Четврток, 21 јули 

 3 10 наутро - 1 напладне

 Y St Albans Community Centre 
33 Princess Street,  
St Albans VIC 3021

 Интерактивна работилница 
за пишување на грантови 

 � Четврток, 26 јули

 3 6 - 8 навечер

 W Онлајн

 Онлајн интерактивна 
информативна сесија

 Поголем фокус на 
категоријата Фестивали 
и настани

 � Среда, 3 август

 3 5.30 - 8.30 навечер

 W Онлајн

 Онлајн интерактивна 
работилница за 
пишување на грантови 

За повеќе информации како да аплицирате, за критериумите и што може или не може да биде финансирано, ве молиме видете 
го Упатството за Програмата на грантови за заедницата на Бримбенк 2022/2023 на www.brimbank.vic.gov.au/grants 
За повеќе информации контактирајте со дежурната линија за грантови:  9249 4036  
✉ CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au 
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