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Subvencio
KONSTANTA PUBLIKA ALVOKO
Post pluraj sporadaj financaj subtenoj al diversaj
Esperantaj enterprenoj fare de la iniciatinto, establi±is la
subvencio
KALENDULO
Por la jaro 2009 la necesan monsumon disponigos
la establinto persone, dum por la jaro 2010 kaj sekvaj
subvenciojn atribuados la Fonduso por la lingva egaleco.
(Por detaloj bv. vidi la koncernan artikolon en Zagreba
Esperantisto de sept. 2008.)
Aktuala valoro de la subvencio estas kunaa
kontraµvaloro de mil eµroj. Je ±i rajtas ¶iu kiu faros ion
utilan por Esperanto dum la kuranta jaro, laµ la priju±o
de komisiono konsistanta el tri personoj: Neven Kova∆i∏,
Dag Treer, Judita Rey-Hude∆ek.
Direkti proponojn por ricevi subvencion rajtas
¶iu:
- ¶iu fizika persono
- ¶iu jura persono
- ¶iu neformala grupo de personoj
Tiu ¶i proponkolektanta alvoko validas ¶iam.
©iu propono alveninta ±is la 1-a de junio ¶iujare
estos konsiderata por kuranta jaro. ©iu propono alveninta
post tiu dato estos aµtomate prokrastita por la sekva jaro.
Bonvolu sendi viajn proponojn perpo¥te al
adreso:
Neven Kova∆i∏
Gorice 67
HR 10000 Zagreb
kopie al:
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Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR 10000 Zagreb
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Premio
KONSTANTA PUBLIKA ALVOKO
Premio KALENDULO establi±is surbaze de
koncerna iniciato de Neven Kova∆i∏ en la jaro 2007. ®ia
celo estas honori por Esperanto utilajn unuopajn atingojn
aµ longdaµrajn, inkluzive vivolongajn poresperantajn
agadojn.
®is nun ±i estis atribuita du fojojn: en 2007 kaj
2008. La premiitoj estis:
Studenta Esperanto-Klubo el Zagrebo por la
jaro 2007 okaze de ±ia 50-jari±o kaj pro ±ia kontribuo al la
kroatia, precipe junulara Movado.
S-ino Lucija Bor∆i∏ okaze de finpreti±o de
¥ia Granda Vortaro Esperanto-Kroata kaj pro ¥iaj
imponaj meritoj por la kroatia kaj internacia Esperanta
Movado.
Nun ni ser¶as kandidatojn por la premio 2009
kaj la sekvaj. Tial ni lan¶as tiun konstantan publikan
alvokon invitante kandidati±i. ©iuj proponoj alvenintaj
±is la 1-a de decembro tiun ¶i jaron estas konsiderataj
por la premio 2009. ©iuj proponoj alvenantaj post tiu
dato estas pritraktataj por postaj premioj. Do, temas pri
konstanta publika alvoko kandidati±i kun la limdato de
la 1-a de decembro ¶iujare sed daµre ripetata. La premio
estos normale atribuata okaze de Zamenhof-tago la 15an de decembro ¶iujare kaj transdonata dum la evento
en la kroatia ¶efurbo Zagrebo. La premio disponas
pri la aktuala monsumo de mil eµroj pojare (aµ ±ia
kunaa kontraµvaloro) havigita fare de la iniciatinto kaj
distrubiata laµ decidoj de Komisiono nomumita fare de
Prezidantaro de KEL kaj konsistanta el Neven Kova∆i∏,
Dag Treer kaj Judita Rey-Hude∆ek.
©iu rajtas kandidatigi kaj kandidati±i, do:
- ¶iu fizika persono
- ¶iu jura persono
- ¶iu neformala grupo de personoj
La motivigitajn proponojn aµ sinproponojn
bonvolu sendi perpo¥te al:
Neven Kova∆i∏
Gorice 67
HR 10000 Zagreb
kopie al:
Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR 10000 Zagreb

Tempo 1/2009

