ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“ ЗА 2018
ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“
№
Организация
Проект
1 Сдружение „Културтур Русе“
Ruse free summer tour
2 Регионален исторически музей
„Предметите говорят“
3 Дунавската задруга на народните художествени
„Със знание да помним историята, да пазим традициите, да
занаяти
посрещнем предизвикателствата на бъдещето“
4 Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Център за
„Русе – град на иновативните училища“
иновационни образователни технологии
5 Академичен клуб „Четири колела“ на РУ „Ангел
„Мисия в зелено“
Кънчев“
6 ОУ „Иван Вазов“
„Спортната история на Русе“
7 УН към ПМГ „Баба Тонка“
„Център за иновационни технологии“
8 ПГИУ „Елиас Канети“
„Технологиите на бъдещето в полза и за съхранение на
градската и на училищната идентичност“
9 Сдружение „Приятели на музея“
„Обучение в култура: Маските на историята, Червенската
кула и Кухнята на Калиопа“
10 Русенски университет „Ангел Кънчев“
„Русе – "Интелигентният" град на бъдещето“
11 Сдружение Туристическо дружество „Приста“
„Един ден от живота на праисторическия човек“
12 СУЕЕ „Св. Костантин – Кирил Фиолософ“
„Русе в зората на освобождението или Русе, когато беше
Русчук“
13 СУЕЕ „Св. Костантин – Кирил Фиолософ“
„Български географски фестивал 2018 в Русе – градът на
свободния дух“
14 Държавен архив - Русе
„Изследователска мисия "Празниците в старите семейни
албуми"“
15 Сдружение „Стартъп фектъри“
„Новите дигитални технологии и приложението им в града“
16 Сдружение „Европейски инициативи без граници“
„Игра на кодове“
17 Фондация „Бряг“
„От началото на банковото дело в Русе до криптовалутите“
18 Регионална библиотека „Любен Каравелов“
„Писменото културно наследство на България“
19 „ЗДРАВЕЦ“ – сдружение с обществено полезна
„Детски лагер "Знание и Взаимопомощ"“
дейност
20 СНЦ „Диалог 2017“
„Земята е домът ни“
Общо

Сума
1 163 лв.
3 780 лв.
8 501 лв.
11 163 лв.
10 917,80 лв.
10 478,76 лв.
5 018 лв.
12 800 лв.
1 780 лв.
7 500 лв.
2 988 лв.
3 800 лв.
570 лв.
636 лв.
8 360 лв.
3 500 лв.
7 960 лв.
13 430 лв.
4 110 лв.
3 000 лв.
121 455,56 лв.

