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Nr 12 (147)/2019 
 

 
 W numerze: 

 aktualne konkursy dla 
samorządów i organizacji 
pozarządowych 

 wiadomości dotyczące 
zasad i procedur 
związanych 
z pozyskiwaniem 
funduszy UE i dotacji 
krajowych 

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  
i Studiów Samorządowych 
 
ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań 
tel. 61 847 54 22, fax 61 624 37 64 
office@wokiss.pl, www.wokiss.pl 

Poznań, grudzień 2019 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia i 
kwalifikacje: 

o Strony od 10 do 11, 
o Strony od 38 do 40, 
o Strona 43, 
o Strony od 45 do 48, 
o Strona 62, 
o Strony od 85 do 86, 
o Strony od 106 do 107, 

 Kultura i nauka: 
o Strony od 23 do 24, 
o Strony od 31 do 33, 
o Strony od 35 do 36, 
o Strona 45, 
o Strony od 55 do 56, 
o Strony od 60 do 61, 
o Strony od 64 do 69, 
o Strony od 84 do 85, 
o Strona 108. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 47 do 48, 
o Strony od 73 do 81. 

 Ekologia i środowisko:  
o Strony od 3 do 4, 
o Strona 38, 
o Strony od 47 do 48, 
o Strony od 58 do 59, 
o Strony od 89 do 102, 
o Strona 108. 

 Turystyka i promocja:  

o Strony od 27 do 28. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strony od 8 do 10, 
o Strony od 16 do 22, 
o Strony od 25 do 27, 
o Strony od 29 do 30, 
o Strona 38, 
o Strony od 40 do 41, 
o Strona 45, 
o Strony od 83 do 84, 
o Strona 111. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 5 do 8, 
o Strony od 10 do 27, 
o Strony od 29 do 30, 
o Strony od 33 do 35, 
o Strona 38, 
o Strona 45, 
o Strony od 47 do 48’ 
o Strony od 69 do 73, 
o Strony od 82 do 83, 
o Strony od 112 do 115. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strony od 11 do 12, 
o Strony od 31 do 33, 
o Strona 39, 
o Strona 42, 
o Strona 44, 

o Strona 46, 
o Strony od 48 do 54, 
o Strony od 56 do 58, 
o Strony od 87 do 89, 
o Strony od 103 do 107, 
o Strony od 109 do 110. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strona 42, 
o Strona 44, 
o Strony od 51 do 52, 
o Strony od 55 do 56, 
o Strony od 61 do 62, 
o Strony od 65 do 69, 
o Strona 107. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strona 37, 
o Strony od 39 do 40, 
o Strony od 53 do 54, 
o Strona 62. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 32 do 35. 

 Infrastruktura: 
o Strona 43, 
o Strona 63. 

 Inne
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 

tel. (61) 626 66 66 
 fax (61) 626 67 44 

info@umww.pl 
www.umww.pl  

 
 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 4 Środowisko 
Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 
Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja 
Konkurs nr RPWP.04.01.02-IZ.00-30-001/19 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów z zakresu małej retencji, mających na celu zwiększenie lub 
zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie 
budowy sztucznych zbiorników wodnych oraz projekty mające na celu zwiększenie retencji korytowej) 
realizowanych wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, 

 jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną, 

 państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające 
osobowość prawną, 

 państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych, 

 OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

 szkoły wyższe.  

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/


k 

- 4 - 
 

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Konkursu 18 000 000,00 zł; 

 minimalna wartość projektu: 500 000,00 zł; 
 maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla 

projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. 
(MIiR/2014- 2020/7(3)); 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 30 grudnia 2019 roku od godziny 7.30 do 28 lutego 
2020 roku do godziny 15.30. W celu zalogowania się do LSI 2014+ należy się zarejestrować (założyć konto) na 
stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl. Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+ 
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. 
Dokumenty należy złożyć w Punkcie Naboru Wniosków (drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. 
Niepodległości 34, 61-714 Poznań.) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku w 
LSI 2014+, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku Studium Wykonalności 
stanowiącego załącznik do wniosku, oprócz formy papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej 
zapisanej na nośniku (jedna płyta CD lub DVD) jako plik w formacie doc/docx/PDF – część opisowa oraz w 
formacie xls/xlsx - część obliczeniowa (arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było 
prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). 
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data jego nadania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/336 
 
 

 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 4 Środowisko 
Działanie 4.5 Ochrona Przyrody 
Poddziałanie 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody 
Konkurs nr RPWP.04.05.01-IZ.00-30-002/19 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacją projektów dotyczących ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).  
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

 państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe; 

 samorządowe osoby prawne; 

 organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); 

 szkoły wyższe; 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 

 jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną). 
W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na 
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. 
 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/336
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Wysokość dotacji: 

 minimalna wartość całkowita projektu: 100 000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż: 
o dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w 

zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 MIiR/2014-2020/7(3); 

o dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488); 

 w przypadku projektów finansowanych w ramach pomocy de minimis: 
o wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez 

Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000,00 EUR; 

o maksymalna wartość dofinansowania kosztów objętych pomocą de minimis - 700 000 zł; 
o w celu wykazania uzyskanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych oraz określenia jej 

wielkości, Wnioskodawca rozumiany jest jako „jedno przedsiębiorstwo” zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1); 

 ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 4 000 000,00 zł.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 29 listopada 2019 roku od godziny 7.30 do 31 
stycznia 2020 roku do godziny 15.30. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu 
Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, po 
uprzedniej rejestracji na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl. Po zakończeniu naboru (po godzinie 15.30) 
możliwość wysłania elektronicznej wersji wniosku w LSI 2014+ zostanie zablokowana. Po wysłaniu wersji 
elektronicznej wniosku w LSI 2014+ Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej. Dokumenty należy złożyć w Punkcie Naboru Wniosków w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. 
W przypadku Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku, oprócz formy papierowej wymagane jest 
złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (jedna płyta CD lub DVD) jako plik w formacie 
doc/docx/PDF – część opisowa oraz w formacie xls/xlsx - część obliczeniowa (arkusze kalkulacyjne muszą mieć 
odblokowane formuły aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). Zaleca się również 
dołączenie wersji elektronicznej Programu Rewitalizacji w przypadku realizacji projektu na obszarach 
rewitalizowanych. Dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście w Punkcie Naboru Wniosków, drogą 
pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data jego nadania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/333 

 
 
 

 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
Konkurs nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/19 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie realizacji wsparcia na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 
opieki nad małymi dziećmi obejmujące: 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/333
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 tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji 
dziennego opiekuna (w tym dofinansowanie działalności bieżącej): 
o dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania itp.; 

o zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, 
zabawki); 

o zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego 
sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z 
koncepcją uniwersalnego projektowania; 

o wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; 
o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; 
o zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np: koszty 

wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3,koszty opłat za wyżywienie i 
pobyt dziecka przez okres nie dłuższy 24 miesiące; 

o przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego; 
o inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

W przypadku realizacji projektu zakładającego utworzenie miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w ramach instytucj i 
dziennego opiekuna przedmiotowe działania są możliwe do realizacji wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot 
zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia mu lokal. 

 dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego: 

 gminy miejskie,  

 miejsko-wiejskie,  

 wiejskie. 
 
Wysokość dotacji -maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu – 95%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 46 941 176,00 zł, w tym 
wsparcie finansowe EFS: 42 000 000,00 zł, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 
4 941 176,00 zł Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) 
stanowiącego5%wydatków kwalifikowalnych 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 15:30. Wnioski o 
dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do 

obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie 

internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie 
do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 

18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać 

pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 
W związku z dużym zainteresowaniem złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu na tworzenie miejsc opieki 
nad dzieckiem do lat 3 informujemy, że pod linkiem https://lsi.wielkopolskie.pl/, w zakładce pomoc znajdują się 
dokumenty wspierające pracę w LSI2014+, w tym Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego 

Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. 

Zmiany w Regulaminie Konkursu wprowadzono zgodnie z Uchwałą nr 791/2019 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019: 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/312 
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania 

Konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/19 

 
Celem Konkursu jest wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania) poprzez: 
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w istniejących lub nowo tworzonych żłobkach 

i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem, w 
tym z niepełnosprawnościami) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy; 

2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1); 
3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie 

lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych; 
4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji 

opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3); 
5. aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką 

nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/ 
pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia 
i doposażenia stanowiska pracy. 

 
Wnioski mogą składać: 

 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub 
oświatowej. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie, art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869, ze zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628, ze zm.). 

 W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IOK zwraca się do Ministerstwa 
Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Wnioskodawca oraz Partner (jeśli 
dotyczy) – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o 
którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych; weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo 
Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach 
publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z 
możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich. 

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną 
samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST 
nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, 
powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, 
faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki 
budżetowej. 
 
Wysokość dotacji: 
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 ogółem: 9 240 775,00 zł, w tym wsparcie finansowe EFS: 8 268 062,00 zł, w tym krajowe wsparcie finansowe z 
budżetu państwa: 972 713,00 zł; 

 do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego 
5% wydatków kwalifikowalnych; 

 poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%; 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 
95%. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 28 listopada 2019 r. od 
godziny 7.30 do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie 
projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). 
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy użyciu formularza wskazanego w załączniku nr 8.4 do Regulaminu 
konkursu.  
Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu do Biura Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań w tożsamej wersji papierowej (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku 
bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką 
kurierską. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. 
Kościelna 37, 60-537 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45 (w przypadku wniosków o 
dofinansowanie projektów nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i 
godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań). Po dostarczeniu wniosku o dofinansowanie 
projektu Wnioskodawca może otrzymać od pracownika Biura Stowarzyszenia potwierdzenie złożenia wersji 
papierowej wniosku. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika przyjmującego wniosek o dofinansowanie 
projektu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/332 

 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne  
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 

 
Celem Konkursu jest wyłonienie projektów mających na celu wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne (Regionalny Program Zdrowotny – szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom) 
przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywacją zawodową z powodu wieku 
lub stanu zdrowia. 
W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu: programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i 
wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu 
kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych 
uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń 
zdrowotnych tj. regionalny program zdrowotny pn. Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom 
pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 
152/2019 z dnia 16 października 2019 r.). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – 
lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Wnioski mogą składać: 

 pracodawcy, 

 instytucje rynku pracy, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/332
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 organizacje pozarządowe, 

 podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, 

 uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia. 
 
Wysokość dotacji: 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% 
kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego); 

 ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 170 621,00 zł: 
o w tym wsparcie finansowe EFS: 2 836 871,00 zł; 
o w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 333 750, 00 zł; 

 minimalna wartość projektu – 50 000,00 zł; 

 minimalny wkład własny 5%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie: wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej 
poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30 grudnia 2019 roku od godziny 0.00 do 
dnia 17 stycznia 2020 roku. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od 
momentu ogłoszenia naboru. 
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 
piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź 
przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy 
konkursowe. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/335 

 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne  
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/19 

 
Celem Konkursu jest wyłonienie projektów mających na celu wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych 
dezaktywacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia. 
W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu: rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku 
wykrywania raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne), tj. 
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w 
województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 
64/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku), stanowiący załącznik nr 8.1 do Regulaminu konkursu. Programy powinny 
zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Wnioski mogą składać: 

 pracodawcy, 

 instytucje rynku pracy, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/335
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 organizacje pozarządowe, 

 podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, 

 uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia. 
 
Wysokość dotacji – kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 ogółem: 2 802 500,00 zł 
o w tym wsparcie finansowe EFS: 2 507 500,00 zł; 
o w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 295 000,00 zł; 

 minimalna wartość projektu – 50 000,00 zł; 

 minimalny wkład własny - 5%; 

 poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%; 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 
95%. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2019 r. od 
godziny 0.00 do dnia 24 stycznia 2020 r. do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie 
projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). 
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy użyciu formularza wskazanego w załączniku nr 8.5 do Regulaminu 
konkursu. Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu do sekretariatu 
DEFS w tożsamej wersji papierowej (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Dokumenty 
w wersji papierowej należy składać w sekretariacie DEFS (pok. 142), al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30 (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i 
godzina wpływu wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/337 

 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 8 Edukacja 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ I Wsparcie 
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu 
ścieżek edukacyjnych i zawodowych 

Konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 
 
Celem Konkursu jest wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych poprzez: 
1. podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, 
staże uczniowskie oraz inne formy kształcenia; 

2. wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i 
materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1); 

3. doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2); 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/337
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4. doradztwo zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji 
osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie. 

 
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogółem: 1 588 235 zł, w tym  wsparcie finansowe EFS: 1 500 000 zł;  w tym krajowe wsparcie finansowe z 

budżetu państwa: 88 235 zł; 
 poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu 

wynosi 85% kosztów kwalifikowanych; 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 90%; 

 minimalny wkład własny 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 29 listopada 
2019 r. od godziny 7.30 do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.  
Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy 
użyciu formularza wskazanego w załączniku nr 8.4 do Regulaminu konkursu.  
Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu do Biura Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań w tożsamej wersji papierowej (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku 
bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką 
kurierską. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. 
Kościelna 37, 60-537 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45 (w przypadku wniosków o 
dofinansowanie projektów nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i 
godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań). Po dostarczeniu wniosku o dofinansowanie 
projektu Wnioskodawca może otrzymać od pracownika Biura Stowarzyszenia potwierdzenie złożenia wersji 
papierowej wniosku. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika przyjmującego wniosek o dofinansowanie 
projektu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/331 
 

 
 
 

 

Urząd Miasta Poznania 

Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

tel. (61) 878 52 00 
www.poznan.pl  

 
 
 
 
19a - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Celem Konkursu jest wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego w Poznaniu. Projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać 
o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni). Projekt 
uwzględnia zadania o charakterze lokalnym. Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/331
http://www.poznan.pl/
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poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące 
w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
 
Wysokość dotacji dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł. Łączna kwota 
środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej 
organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 
1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł; 
 
Nabór ofert będzie prowadzony do 31 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zarządzeniem nr 253/2017/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć najpóźniej na 21 dni 
kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego. Dopuszczalne jest skrócenie tego terminu, 
po uzyskaniu akceptacji właściwego Wydziału. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą 
narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - 
wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie 
złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, liczonych od dnia 
następującego po dniu złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=8559 
 
 

 
 
 

Otwarty konkurs ofert na 3/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób w 2020 roku 

 
Celem Konkursu jest: 

 zapewnienie osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania pomocy mieszkaniowej wsparcia z zakresu 
pomocy społecznej, w 136 lokalach utworzonych w 41 mieszkaniach komunalnych o powierzchni 
przekraczającej 80 m2. Osoby objęte ww pomocą to m.in.: 
o osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze na 

skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności, w przypadku braku możliwości powrotu do domu 
rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania było miasto Poznań, 

o osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
o osoby, które ukończyły 70. rok życia, 
o rodziny wielodzietne, 
o osoby, które dotknęła przemoc w rodzinie; 
o inne osoby, których aktualna sytuacja społeczna, zdrowotna lub rodzinna wymaga wsparcia. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych i społecznych; 

 nabycie przez uczestnika programu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym; 

 stworzenie obszaru umożliwiającego jednoczesną realizację zadań z zakresu pomocy mieszkaniowej i pomocy 
społecznej. 

Program realizowany będzie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, w 
stanie umożliwiającym ich użytkowanie, posiadających wydzielone lokale spełniające ustawowe wymogi najmu 
socjalnego lokalu oraz przestrzeń wspólną zarządzaną przez operatora mieszkania. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 
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Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem 998 784 zł. 
 

Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od 
terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 12 grudnia 2019 
roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data 
wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=10984 
 

 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób" w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest: 

 Zadanie 1. pt. „Zapewnienie schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom 
bezdomnym  zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f ,2g, 3, 3a, 6, 7, 8, 10 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)” – udzielenie pomocy 
osobom bezdomnym obejmujące zapewnienie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania w rozumieniu 
przepisów ustawy o pomocy społecznej. 

 Zadanie 2. pt. „Zapewnienie interwencyjnego, bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, 
zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 4,4a ,5,10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)” – zapewnienie schronienia oraz ochrony zdrowia i życia co najmniej 30 
osobom bezdomnym w ciągu doby, na co dzień żyjących w przestrzeni publicznej, miejscach niemieszkalnych 
oraz pozbawionym miejsca w innej placówce dla osób bezdomnych, szczególnie w sytuacji obniżonej 
temperatury powietrza. 

 Zadanie 3. pt. „„Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej” tj.: zapewnienie osobom bezdomnym możliwości 
korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na 
wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego” – zapewnienie osobom bezdomnym możliwości 
korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na 
wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego. 

 Zadanie 4. pt. „Streetworking - usługa wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla 
osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania w przestrzeni publicznej” – udzielanie wsparcia osobom 
bezdomnym bezpośrednio na ulicach Poznania przez mobilne zespoły specjalistów. 

 Zadanie 5. pt. „Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym 
poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 marca 
2020 r. oraz od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” – zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym, które 
przebywają w miejscach niemieszkalnych w okresie zimy i jesieni 2020 r. 

 Zadanie 6. pt. „Zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w 
schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do zawarcia umowy najmu socjalnego” –  cel jak w nazwie 
zadania. 

Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 stycznia 2020 r. maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=10984
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Wysokość dotacji:  
 Zadanie 1 – 3 276 700 zł; 

 Zadanie 2 – 385 750 zł; 

 Zadanie 3 – 113 150 zł; 

 Zadanie 4 – 100 000 zł; 

 Zadanie 5 – 128 100 zł; 

 Zadanie 6 – 35 000 zł. 
 

Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu zakończenia 
naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. 
W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11063 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 6/2020 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób w 2020 roku 

 
Celem Konkursu jest: 

 dla Zadania 1 pn. Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu 
zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – zapewnienie w 2020 r. około 1 092 262 
godzin usług opiekuńczych niesamodzielnym, samotnym osobom i osobom, którym rodzina nie może 
zapewnić pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; 

 dla Zadania 2 pn. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu 
zamieszkania z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) – zapewnienie w 2020 r. około 22 772 godzin specjalistycznych usług 
opiekuńczych niesamodzielnym, samotnym osobom i osobom, którym rodzina nie może zapewnić pomocy w 
zaspokajaniu potrzeb ww. osób, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; 

 dla Zadania 3 pn. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu 
zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
189 poz. 1598 ze zm.) – zapewnienie w 2020 r. około 24 022 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są niesamodzielne, samotne lub którym rodzina nie może 
zapewnić pomocy w zaspokajaniu potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; 

 dla Zadania 4 pn. Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach 
samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 
r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.) – zapewnienie 
pomocy osobom z niepełnosprawnością z obszaru zdrowia psychicznego w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych i rozwoju/podtrzymania umiejętności społecznych. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11063
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Wysokość dotacji:  
 Zadanie 1 – 26 389 059 zł; 

 Zadanie 2 – 900 177 zł; 

 Zadanie 3 – 949 592 zł; 

 Zadanie 4 – 7 666 486 zł 
 

Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu zakończenia 
naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. 
W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11076 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert Nr 7/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2020 roku 

 
Celem Konkursu jest zapewnienie pomocy osobom w wieku emerytalnym. Szczegółowo: 

 dla Zadania 1 pn. Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia – zapewnienie seniorom możliwości korzystania 
z usług aktywizacji społecznej, obejmujących między innymi aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną, 
rekreacyjną i opiekuńczą; 

 dla Zadania 2 pn. Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w 
senioralnym domu krótkiego pobytu – zapewnienie usługi kilkugodzinnego, bezpłatnego wsparcia dla 
faktycznych opiekunów osób starszych poprzez prowadzenie domu krótkiego pobytu; 

 dla Zadania 3 pn. Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe 
świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną – 
zapewnienie seniorom 70+ bezpośrednich/osobistych kontaktów z urzędami państwowymi, samorządowymi i 
specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są dla nich istotne sprawy oraz mają 
swoją siedzibę w granicach administracyjnych Poznania jak również umożliwienie odwiedzin grobów osób 
bliskich na poznańskich cmentarzach; 

 dla Zadania 4 pn. Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu 
zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, 
ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń 
domowych – zapewnienie wsparcia samotnie mieszkającym seniorom w formie konsultacji i drobnych napraw 
technicznych instalacji, sprzętów i urządzeń domowych; 

 dla Zadania 5 pn. Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów 
poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp – zapewnienie 
seniorom, spełniającym określone niżej kryteria, dostępu do zabiegu kosmetycznego polegającego na 
skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp; 

 dla Zadania 6 pn. Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez udzielenie 
wsparcia obejmującego umycie okien w ich miejscu zamieszkania – zapewnienie uprawnionym seniorom 
dostępu do usługi polegającej na umyciu okien w ich mieszkaniach znajdujących się w granicach 
administracyjnych Poznania; 

 dla Zadania 7 pn. Zapewnienie możliwości poprawy stanu psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia 
w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej na jednym z miejskich cmentarzy w 
Poznaniu – zapewnienie seniorom, spełniającym poniższe kryteria możliwości dbania o groby osób bliskich na 
miejskich cmentarzach w Poznaniu. 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11076
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. 

 

Wysokość dotacji:  
 Dla Zadania 1 – 670 000,00 zł; 

 Dla Zadania 2 – 430 000,00 zł; 

 Dla Zadania 3 – 550 000,00 zł; 

 Dla Zadania 4 – 200 000,00 zł; 

 Dla Zadania 5 – 434 000,00 zł; 

 Dla Zadania 6 – 250 000,00 zł; 

 Dla Zadania 7 – 176 000,00 zł. 

 
Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu zakończenia 
naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. 
W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11062 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 8/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
"Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku - ODON 

 
Celem Konkursu na powierzenie realizacji zadania pn. Prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych (ODON) w Poznaniu, jest zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie 
bezpiecznego miejsca dla osób w stanie nietrzeźwości; 
Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 stycznia 2020 r. maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 

Wysokość dotacji:  
 pula środków na rok 2020: 1 900 000 zł; 

 pula środków na rok 2021: 1 900 000 zł;  

 pula środków na rok 2022: 1 900 000 zł.  

 
Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie nie późniejszym 
niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej 
do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub 
kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11064 

 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11062
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11064
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Otwarty konkurs ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych” w roku 2020 

 
Celem Konkursu jest: 

 dla Zadania 1 pn. Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej – zapewnienie wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej; 
dla Zadania 2 pn. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami – zapewnienie 
działań umożliwiających poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami; 

 dla Zadania 3 pn. Rozwój zawodowy i integracja osób  z niepełnosprawnościami i ich rodzin – zapewnienie 
działań umożliwiających rozwój zawodowy i integrację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; 

 dla Zadania 4 pn. Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami – zapewnienie działań umożliwiających 
poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

Wysokość dotacji:  
 Zad. 1 – 3 400 000 zł; 

 Zad. 2 – 605 000 zł; 

 Zad. 3 – 190 000 zł; 

 Zad. 4 – 80 000 zł; 

 możliwe jest wykazanie wkładu niefinansowego; 

 całkowity wkład - nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości dotacji; 

 wkład własny finansowy- nie mniejszy niż: 2% całkowitej wartości dotacji. 
 

Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż do 11 grudnia 2019 
roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data 
wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11092 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 10/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
"Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku - Alkohol 

 
Celem Konkursu jest: 

 dla Zadania Nr 1 pn. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce 
wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę: – cele pracy 
socjoterapeutycznej obejmować powinny m.in.: 
o sporządzenie diagnozy indywidualnej dziecka oraz jego sytuacji rodzinnej i szkolnej; 
o prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą 

indywidualną dzieci; 
o pracę ze stałymi grupami dzieci; 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11092
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o pracę z dziećmi w kontakcie indywidualnym; 
o przygotowanie i realizację indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla dzieci, w których 

warto uwzględniać włączanie dziecka w działania różnorodnych kół zainteresowań, grup rozwojowych, w 
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami dziecka; 

o prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem zgodnej z charakterem placówki (dokumentacja diagnozy, 
planów i realizacji indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi wraz z ich osiągnięciami); 

o współpracę z rodziną dziecka w celu: 
 diagnozy sytuacji rodzinnej; 
 rozwiązywania problemów rodziny oraz realizacji indywidualnych planów pomocy rodzinie (np. 

motywowanie osoby uzależnionej lub współuzależnionej do podjęcia terapii); 
 omawiania postępów dziecka w procesie socjoterapii; 
 organizacji zajęć (spotkań) grupowych dla rodziców czy warsztatów w zakresie doskonalenia 

umiejętności wychowawczych; 
o współpracę z instytucjami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu jej problemów, głównie w zakresie 

interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych (np. Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Poznaniu, szkoła, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, sąd rodzinny, 
asystent rodziny itp.). Niezwykle istotny jest wymóg współpracy z wychowawcami klas, pedagogami 
szkolnymi i nauczycielami uczącymi dzieci, zwłaszcza tych przedmiotów, które sprawiają dzieciom trudności. 
Aby zwiększyć efektywność pomocy, konieczna jest wymiana informacji na temat sytuacji szkolnej dziecka, 
jego obecności w szkole, relacji z rówieśnikami, postępów w nauce, itp.; 

o korzystanie z regularnych konsultacji lub superwizji dotyczących pracy placówki; 

 dla Zadania Nr 2 pn. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej 
rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy): – cel działań socjoterapeutycznych/profilaktycznych obejmować 
powinny m.in.: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego oraz stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i poszerzania 
wiedzy. 

 dla Zadania Nr 3 – Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób 
bezdomnych uzależnionych – zadanie dotyczy pracy z osobami uzależnionymi, w trakcie leczenia uzależnień 
lub osobami po zakończonych programach leczenia uzależnień, w szczególności z osobami bezdomnymi 
przebywającymi w hostelach, noclegowniach, a także pracy w środowisku osób bezdomnych uzależnionych 
nie objętych pomocą systemową (streetworking); 
o celem oddziaływań wspierająco-motywujących jest motywowanie do podjęcia leczenia poprzez udział w 

programie terapeutycznym prowadzonym przez placówki leczenia uzależnień, wsparcie w procesie 
trzeźwienia, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwijanie umiejętności społecznych;  

o celem oddziaływań rehabilitacyjnych jest przywrócenie zdolności do samodzielnego życia społecznego 
(wyrobienie dokumentów, znalezienie mieszkania, pracy) poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej 
oraz wsparcie pracownika socjalnego; 

o rezultatem zadania jest: 
 uczestnictwo w grupach wsparcia, min. 20 osób; 
 przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem, pracownikiem socjalnym, min. 150 osób, 

min. 768 godz. w ciągu roku, min. 64 godz. w ciągu miesiąca; 
 streetworking m.in. na dworcach, klatkach schodowych, ogródkach działkowych,  min. 1536 godz. w 

ciągu roku, min. 128 godz. w ciągu miesiąca; 

 dla Zadania Nr 4 – Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta 
wsparcie środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie stowarzyszeń abstynenckich, klubów abstynenta na 
terenie miasta Poznania; cele szczegółowe zadania to: 

o wspomaganie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu, 
o zdobywanie i zwiększanie motywacji osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w 

ośrodkach leczenia odwykowego, 
o podtrzymywanie wsparcia osób po zakończonej terapii, 
o zapobieganie nawrotom choroby, 
o korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych, 
o promowanie abstynencji jako stylu życia w środowisku lokalnym, 
o aktywizacja społeczna członków klubów, 
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o odbudowa więzi rodzinnych, 
o rozwijanie alternatywnych form spędzania czasu, 
o udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych; 
Głównym rezultatem zadania będzie udzielenie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym w 
stowarzyszeniach abstynenckich, klubach abstynenta na terenie miasta Poznania. Zadanie jest realizowane od 
stycznia do grudnia, poprzez grupy wsparcia dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz grupy 
edukacyjno-motywujące. Wsparcie obejmuje:  
o grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego, grupy zapobiegania nawrotom, (listy obecności) 
o poradnictwo rodzinne (rejestr, wykaz dyżurów), 
o konsultacje prawne (rejestr, wykaz dyżurów), 
o aktywizację zawodową (lista obecność, rejestr), 
o trening umiejętności społecznych, (listy obecności, rejestr), 
o wspólne wycieczki, wyjazdy, spotkania okolicznościowe itp. (listy zapisowe, listy uczestników)’ 
o zajęcia dodatkowe, np. pracownia komputerowa, kursy doszkalające, kółka zainteresowań. 

 dla Zadania Nr 5 – Program oddziaływań korekcyjnych i edukacyjnych adresowany do osób stosujących 
przemoc w rodzinie – praca z osobą stosującą przemoc nad zmianą zachowań, tak aby przyjęła pełną 
odpowiedzialność za popełnione czyny oraz podjęła świadomą decyzję o zaprzestaniu stosowania przemocy. 
Cele szczegółowe zadania to: 

o - działania motywujące oraz wspierające w procesie zmiany postawy poprzez edukację w zakresie 
rozwijania umiejętności samokontroli, 

o - wypracowanie zasad współżycia w rodzinie i społeczeństwie bez używania przemocy, 
o przekazanie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie 
Rezultatem zadania jest: (sposób monitorowania) 
o uczestnictwo w terapii grupowej min. 60 osób, 
o  uczestnictwo w terapii indywidualnej min. 150 osób, 
o przeprowadzenie konsultacji indywidualnych w wymiarze 960 godz. w ciągu roku, min. 80  godz. w ciągu 

miesiąca; 
o uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych dla osób stosujących przemoc min. 100 osób w  ciągu roku,  
o uczestnictwo w warsztatach edukacyjno-wspierających dla osób byłych sprawców przemocy min. 50 osób w 

ciągu roku,  
o przeprowadzenie spotkań superwizyjnych min. 250 godz. w ciągu roku, min. 20 godz. w miesiącu. 

 dla Zadania Nr 6 – Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz 
ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy – praca poprzez 
wsparcie świadków i osób doznających przemocy domowej oraz mających problemy alkoholowe i ich rodzin. 

Cele szczegółowe to: 
o udzielanie informacji, porad (prawnych, psychologicznych, pedagogicznych), 
o motywowanie do podjęcia działania, 
o pomoc psychologiczna, czyli praca o charakterze: 
o krótkoterminowym (interwencja, informacja, konsultacja, porada), 
o długoterminowym (praca diagnostyczna i terapeutyczna) 
o przekazanie wiedzy na temat przemocy domowej, uzależnienia, współuzależnienia oraz funkcjonowania 

rodziny z problemem alkoholowym, 
o zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji i potrzeb, radzenia sobie z trudnościami, 
o zdobycie umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie, 
o zapobieganie i/lub łagodzenie psychologicznych konsekwencji wychowywania się w rodzinie z problemem 

przemocy i/bądź problemem alkoholowym, 
o zmniejszenie poczucia bezradności i osamotnienia w sytuacji doznawania przemocy; 

 dla Zadania Nr 7 – Udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie szans na poprawę jakości 
życia osób doświadczających przemocy domowej i/lub mających problemy alkoholowe i ich rodzin, będących 
świadkami zdarzeń przemocowych oraz podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Cele szczegółowe to: 
o udzielenie wsparcia przy rozwiązaniu doraźnych trudności i problemów życiowych osób zagrożonych 

problemem przemocy w rodzinie, 
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o przekazanie wiedzy o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedurach interwencyjnych oraz 
placówkach zajmujących się pomocą długofalową, 

o zwiększanie poczucia wpływu na własne życie i budowanie gotowości do podejmowania decyzji w celu 
rozwiązania swoich problemów rodzinnych, 

o budowanie pozytywnego obrazu roli adwokata oraz systemu prawnego wśród mieszkańców Poznania, 
zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania względem władzy wykonawczej w Poznaniu; 

Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 stycznia 2020 r. maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. 
 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 

Wysokość dotacji:  
 dla Zadania 1 – 100 000 zł; 

 dla Zadania 2 – 100 000 zł; 

 dla Zadania 3 – 160 000 zł; 

 dla Zadania 4 – 70 000 zł; 

 dla Zadania 5 – 60 000 zł; 

 dla Zadania 6 – 440 000 zł; 

 dla Zadania 7 – 80 000 zł; 

 możliwe jest wykazanie wkładu osobowego; 

 całkowity wkład nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania; 

 wkład własny finansowy nie mniejszy niż: 3% całkowitej wartości zadania. 
 
Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-
728 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą 
platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. W przypadku 
potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii 
Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11059 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 11/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
"Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku - Narkotyki 

 
Celem Konkursu jest: 

 Dla Zadania 1 pn. Realizacja działań minimalizujących występowanie ryzykownych zachowań związanych z 
zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży, poprzez kształtowanie i 
wzmacnianie czynników chroniących w ramach realizacji programów rozwoju osobistego i społecznego, w tym: 
o 1.1. Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – przekazanie wiedzy rodzicom w zakresie zagrożeń 
wynikających z zażywania przez dzieci i młodzież narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez 
udzielanie informacji, porad, konsultacji; wskazanie miejsc specjalistycznej pomocy; wskazanie sposobów 
wzmacniania więzi członków rodziny poprzez udział w warsztatach umiejętności społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozmowy z osobą uzależnioną (min. 40 osób – rodziców uczestniczących w 
programie; min. 36 godzin warsztatów; min. 100 godzin konsultacji); 

o 1.2. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących ze 
środkami psychoaktywnymi i uzależnionych – praca z rodzicami zmagającymi się z problemem narkomanii 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11059
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swojego dziecka poprzez przekazanie wiedzy rodzicom na temat: mechanizmów uzależnienia i 
współuzależnienia oraz zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; adekwatnej 
pomocy osobom uzależnionym; motywowania i wpływania na osoby uzależnione do skorzystania z 
profesjonalnej pomocy w placówkach lecznictwa odwykowego; sposobów wzmacniania więzi członków 
rodzin; zadanie powinno obejmować: organizację warsztatów/spotkań/konsultacji dla osób zmagających się 
z problemem uzależnienia swojego dziecka (min. 30 osób – rodziców uczestniczących w programie; min. 60 
godzin pracy grupowej, min. 60 godzin konsultacji); 

 Dla Zadania 2 pn. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym: 
o 2.1. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego – prowadzenie działań o charakterze informacyjno-

konsultacyjnym na temat mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia oraz zagrożeń związanych z 
używaniem substancji psychoaktywnych poprzez przekazanie wiedzy na temat form pomocy oraz placówek, 
które świadczą specjalistyczną pomoc, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo 
rodzinne, prowadzenie konsultacji prawnych, udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem (min. 500 osób objętych projektem, min. 500 godzin dyżurów specjalistów).  

o 2.2. Organizacja szkoleń, kampanii: 
o 2.3. Prowadzenie programu wczesnej interwencji – realizacja programu skierowanego do osób, które w 

sposób okazjonalny lub szkodliwy używają substancji psychoaktywnych – poprzez zajęcia; 
o 2.4. Prowadzenie działań z zakresu diagnostyki i konsultacji HIV/AIDS – celem głównym punktu 

działającego na terenie miasta Poznania jest prowadzenie badań wykrywających zakażenie HIV oraz 
udzielanie porad okołotestowych (objęcie zadaniem min. 150 osóbdla Zadania 3 pn. Prowadzenie działań 
profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych 
zażywaniem narkotyków i/lub środków psychoaktywnych, osób eksperymentujących z narkotykami i/lub 
środkami psychoaktywnymi oraz osób uzależnionych – celem zadania jest praca z osobą uzależnioną po 
ukończonej terapii uzależnień w zakresie: 
 utrzymania abstynencji narkotykowej, 
 rozwoju umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, 
 przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wykluczeniem społecznym lub nawrotami choroby, 
 wsparcia w sytuacjach kryzysowych, 
 odbudowy więzi rodzinnych, 
 alternatywnych form spędzania czasu; 

Zadanie może obejmować: grupy wsparcia, rozwoju osobistego, zapobiegania nawrotom, poradnictwo rodzinne, 
aktywizację zawodową, trening umiejętności społecznych, zajęcia dodatkowe, np. pracownia komputerowa, kursy 
doszkalające, kółka zainteresowań. Proponowane rezultaty: uczestnictwo min. 100 osób w programach 
postterapeutycznych po przebytym leczeniu lub rehabilitacji, przeprowadzenie min. 70 godzin spotkań 
indywidualnych, przeprowadzenie min. 35 godzin grupowanych zajęć warsztatowych. 
Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 stycznia 2020 r. maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób; 

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na zadanie 370 000 zł; 

 możliwe jest wykazanie wkładu osobowego; 

 całkowity wkład nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania; 

 wkład własny finansowy nie mniejszy niż: 3% całkowitej wartości zadania. 
 

Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie nie późniejszym 
niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej 
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do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub 
kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11055 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 12/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
"Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku - Socjoterapia 

 
Celem Konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania pn Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej, jest 
zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez m.in. następujące działania w ramach ww. świetlicy: 

 zajęcia socjoterapii indywidualnej i grupowej; 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

 warsztaty i zajęcia rozwojowe; 

 warsztaty dedykowane rodzicom/opiekunom; 

 zajęcia kształtujące postawy prozdrowotne; 

 zajęcia związane z uzależnieniami i mechanizmami ich powstawania; 

 diagnostyka i sporządzanie programów rozwojowo-terapeutycznych dla każdego dziecka; 

 \dDożywianie dzieci i młodzieży. 
 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową związaną z 
przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacja na rok 2020 1 750 000,00 zł; 

 dotacja na rok 2021 1 750 000,00 zł; 

 dotacja na rok 2022 1 750 000,00 zł; 

 możliwe jest wykazanie wkładu osobowego; 

 całkowity wkład nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania; 

 wkład własny finansowy nie mniejszy niż: 3% całkowitej wartości zadania. 
 

 
Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie nie późniejszym 
niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej 
do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub 
kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11067 
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Otwarty konkurs ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej” w roku 2020 

 
Celem Konkursu jest:  

 dla Zadania 1 pn. Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich 
rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka" – udzielenie wieloaspektowego wsparcia rodzinom, w tym 
rodzinom przeżywającym trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez stworzenie 
oferty edukacyjno-rozwojowej oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania 
poznańskich rodzin; 

 dla Zadania 2 pn. Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci – udzielenie kompleksowego wparcia 
poznańskim rodzinom przeżywającym kryzys i zmagającym się z różnymi trudnościami, w tym trudnościami 
opiekuńczo-wychowawczymi; 

 dla Zadania 3 pn. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 
w wypełnianiu swoich zadań – udzielenie wsparcia rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych poprzez udzielenie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających 
trudności w wypełnianiu swoich zadań. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
 
Wysokość dotacji: 

 Zad. 1 – 80 000 zł; 

 Zad. 2– 245 000 zł; 

 Zad. 3– 275 038 zł. 

 możliwe jest wykazanie wkładu niefinansowego; 

 całkowity wkład nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania; 

 wkład własny finansowy nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania. 
 
Nabór ofert będzie prowadzony do 10 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie nie późniejszym 
niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej 
do 13 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub 
kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11152 
 

 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, Sztuka, 
Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" na rok 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 
1,2,3,4,5,6 

 
Celem Konkursu jest dla: 

 Priorytetu 1 – Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i 
wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania – kulturalna rewitalizacja określonych w 
projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące 
mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

 Priorytetu 2– Działania z zakresu edukacji kulturowej – kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa 
odbiorców w kulturze i życiu społecznym, a także  budowanie postaw obywatelskich i wyrównywanie szans; 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11152
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 Priorytetu 3– Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy – tworzenie 
wartościowych, dostępnych dla odbiorców i szeroko dystrybuowanych wydawnictw (książki, czasopisma, 
wydawnictwa muzyczne i multimedialne), uwzględniających aktualne zjawiska współczesnej kultury; 

 Priorytetu 4– Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i 
międzynarodowej w kraju i za granicą – promowanie poznańskiej kultury na renomowanych i istotnych dla 
danej dziedziny wydarzeniach, dzięki którym wzrasta rozpoznawalność poznańskich inicjatyw w kraju i poza 
jego granicami; 

 Priorytetu 5– Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem 
międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał 
kulturotwórczy – organizowanie wysokiej jakości wydarzeń, w nowatorski sposób ujmujących podejmowane 
tematy i angażujących znaczących artystów, przy jednoczesnej dostępności dla szerokich grup odbiorców; 

 Priorytetu 6– Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach 
i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego 
mieszkańców – inicjowanie i kontynuacja projektów podkreślających specyfikę Miasta m.in. poprzez projekty 
rocznicowe i jubileuszowe np. dotyczące 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 30-lecia samorządu 
terytorialnego. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków 11 150 000 zł; 

 możliwe jest wykazanie wkładu osobowego; 

 możliwe jest wykazanie świadczeń pieniężnych; 

 udział dotacji nie większy niż: 97% całkowitej wartości zadania; 

 udział innych środków finansowych nie mniejszy niż: 3% wartości finansowej zadania. 
 

Nabór ofert będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie nie późniejszym 
niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej 
do 12 grudnia 2019 roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub 
kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11169 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 16/2020 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze „Pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób” w 2020 roku i 2021 roku 

 
Celem Konkursu jest: 

 dla Zadania Nr 1: Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i 
zaburzeniami psychicznymi (zadanie z projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 
Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 
+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) - zapewnienie usług asystenckich 
co najmniej 150 osobom z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 
psychicznymi w miejscu zamieszkania i/lub w lokalnej społeczności przez minimum 10 asystentów; 

 dla Zadania nr 2: Prowadzenie Centrum Usamodzielniania w formie dziennego mieszkania wspomaganego – 
dla osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych -zadanie z projektu „Usługi społeczne i opieka 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11169
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medyczna dla mieszkańców Poznania” (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 
zapewnienie co najmniej 56 osobom z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością intelektualną, 
zaburzeniami psychicznymi i niesamodzielnym usług Centrum Usamodzielnienia, średnio przez 3 miesiące dla 
1 osoby. 

Termin realizacji zadania minimalnie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na rok 2020: 570 000,00 zł, tj. 

 Zadanie Nr 1 – 270 000 zł;  

 Zadanie Nr 2 – 300 000 zł. 
 
Nabór ofert będzie prowadzony do 10 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od 
terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 13 grudnia 2019 
roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data 
wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11194 

 
 

 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Ochrona i 
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 
2018 poz. 2190 tj. ze zm.)” w 2020 roku 

 
Celem Konkursu jest: 

 dla Zadania Nr 1 pn. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności 
rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli - objęcie mieszkańców Poznania działaniami 
edukacyjnymi w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o 
czynnikach ryzyka i samokontroli oraz propagowanie wczesnego wykrywania schorzeń onkologicznych; 

 dla Zadania Nr 2 pn. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności 
rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka - objęcie mieszkańców Poznania działaniami edukacyjnymi w 
zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka 
oraz propagowanie wczesnego wykrywania tych schorzeń; 

 dla Zadania nr 3 pn. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób wzroku mieszkańców Poznania - objęcie 
mieszkańców Poznania działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi oraz wczesną diagnozą schorzeń narządu 
wzroku; 

 dla Zadania nr 4 pn. Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
rozwój i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy - upowszechnienie 
działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwój i działalność 
wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Przykładowe rezultaty zadań: 

 dla Zadania nr 1 - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności 
rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli: 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11194
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o zrealizowanie profilaktycznych działań informacyjno-edukacyjnych (np. szkoleń, warsztatów, kampanii) ze 
szczególnym uwzględnieniem informacji z zakresu czynników ryzyka, samokontroli, wczesnej diagnostyki; 

o przeprowadzenie badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych; 
o przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa w formie konsultacji/porad indywidualnych; 

 dla Zadania nr 2 - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności 
rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka: 
o zrealizowanie profilaktycznych działań informacyjno-edukacyjnych (np. szkoleń, warsztatów, kampanii) ze 

szczególnym uwzględnieniem informacji z zakresu, prawidłowego odżywiania, wyrabiania nawyków 
aktywnego wypoczynku, redukcji stresu, unikania nałogu palenia papierosów, wykonywania okresowych 
badań lekarskich; 

o przeprowadzenie badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia; 
o przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa w formie konsultacji/porad indywidualnych; 
o przeprowadzenie działań aktywizujących skutecznych w profilaktyce chorób układu krążenia; 

 dla Zadania nr 3 - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób wzroku mieszkańców Poznania: 
o zrealizowanie profilaktycznych działań informacyjno-edukacyjnych (np. szkoleń, warsztatów, kampanii) ze 

szczególnym uwzględnieniem informacji z zakresu czynników ryzyka, wykonywania okresowych badań 
lekarskich; 

o przeprowadzenie badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób wzroku; 
o przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa w formie konsultacji/porad indywidualnych; 

 dla Zadania nr 4 - Powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwój 
i działalność wolontariatu ratowniczego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy: 
o zrealizowanie działań edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy; 
o przeszkolenie wolontariuszy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy; 
o zrealizowanie działań promujących wolontariat ratowniczy wśród mieszkańców Poznania. 

 
Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie. 
 
Wysokość dotacji – pula środków ogółem: 150 000,00 zł w tym: 

 dla Zadania nr 1 – 50 000,00 zł; 

 dla Zadania nr 2 – 50 000,00 zł; 

 dla Zadania nr 3 – 30 000,00 zł; 

 dla Zadania nr 4 – 20 000,00 zł; 

 minimalny wkład oferenta w realizację projektu 10 %, w tym minimalny wkład finansowy 3% całkowitego kosztu 
zadania. 

 
Nabór ofert będzie prowadzony do 30 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
witkac.pl. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą 
lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania - ul. 3 Maja 46, 61-728 
Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy 
elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 3 stycznia 2020 roku do godz. 15:30. W przypadku potwierdzenia 
złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta 
Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11317 
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Otwarty konkurs ofert nr 20/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest zapewnienie seniorom uczestnictwa w działaniach służących poprawie stanu fizycznego i 
psychicznego między innymi poprzez udział w warsztatach, grupach wsparcia, zajęciach usprawniających, 
rehabilitacyjnych, różnorodnych formach wypoczynku i rekreacji oraz korzystania z poradnictwa psychologicznego. 
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: 

 zapewnienie seniorom wsparcia, 

 zapewnienie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób w wieku 60 +, 

 zapewnienie organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, utrzymanie sprawności fizycznej i 
zdrowotnej, przeciwdziałanie izolacji i samotności określonej liczbie seniorów, 

 zapewnienie różnych form aktywności intelektualnej, 

 zapewnienie różnych form aktywności ruchowych. 
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów powinny uwzględniać potrzeby i preferencje 
seniorów w zakresie działań aktywizujących społecznie. Formy zajęć to między innymi warsztaty , prelekcje, grupy 
wsparcia, , zajęcia z zakresu kultury fizycznej oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w mieście (np. kino, 
teatr). 
Termin realizacji zadnia: od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
 
Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), 

 prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie. tj „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 które zaplanują realizację zadania na rzecz seniorów mieszkających w Poznaniu i będących płatnikami podatku 
dochodowego; 

 posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem 492 571 zł; 

 udział innych środków finansowych nie mniejszy niż: 1% wartości finansowej zadania. 
 
Nabór ofert będzie prowadzony do 20 grudnia 2019 roku za pośrednictwem dedykowanej platformy 
elektronicznej witkac.pl. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i 
złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w  
Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 
dni robocze od terminu zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej witkac.pl, tj. najpóźniej do 30 
grudnia 2019 roku do godz. 17:00.W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem 
decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11452 

 
 
 
 
 

Otwarty Konkurs Ofert Nr 21/2020 na wspieranie/powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz „Turystyka i krajoznawstwo” w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze 
działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców 
Poznania, a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób z 
niepełnosprawnością oraz osób dorosłych.  
Termin realizacji zadań: od 24 stycznia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku. 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11452
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W obszarze „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”: 
o Zadanie 1: Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu 
Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu – zadanie wspierane; 

o Zadanie 2: Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami – zadanie wspierane; 
o Zadanie 3: Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym – zadanie wspierane; 
o Zadanie 4: Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym – zadanie wspierane; 

 Projekty realizowane w ramach środków budżetowych jednostek pomocniczych – osiedli, w tym: 
o Zadanie 1) Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu „Sportowy Poznań” – „Małe szkraby grają w 

rękę dla zabawy” – zadanie powierzane; 
o Zadanie2) Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla Kiekrz – zadanie 

powierzane; 

 W obszarze turystyki i krajoznawstwa: 
o Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce dla mieszkańców Miasta Poznania – zadanie wspierane; 

 
Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie. 
 
Wysokość dotacji: budżet na poszczególne zadania w 2020 roku: 

 W obszarze „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”: 
o Zadanie 1: 5 650 000 zł, w tym 650 000 zł na remonty i modernizacje; 
o Zadanie 2: 350 000zł; 
o Zadanie 3: 1 145 000 zł; 
o Zadanie 4: 300 000 zł; 

 Projekty realizowane w ramach środków budżetowych jednostek pomocniczych – osiedli, w tym: 
o Zadanie1): 38 000zł; 
o Zadanie 2):  12 000 zł; 

 W obszarze turystyki i krajoznawstwa: 100 000 zł 

 Udział dotacji nie większy niż: 99% wartości finansowej zadania 

 Możliwe jest: 
o wykazanie wkładu osobowego; 
o wykazanie świadczeń pieniężnych; 

 udział dotacji nie większy niż: 99% wartości finansowej zadania. 
 
Nabór ofert będzie prowadzony w następujących terminach: 

 do 11 grudnia 2019 roku, godz. 23:59:59 – poprzez formularz w elektronicznym systemie Witkac.pl (po 
uprzednim założeniu konta), a następnie w ciągu nie później niż 2 dni tj. 

 do 13 grudnia 2019 roku, do godz. 15:30:00 należy wygenerować w systemie Witkac i wydrukować 
potwierdzenie złożenia oferty, a następnie należy dostarczyć do Biura Podawczego w holu głównym 61-841 
Poznań, Plac Kolegiacki 17. 

W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
Wykaz załączników niezbędnych do złożenia oferty znajduje się w Komunikacie Prezydenta Miasta Poznania, 
dostępnym na stronie ogłoszenia o Konkursie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11270 

 
 
 
 
 
 
 

https://witkac.pl/#/contest/view?id=10923
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11270
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Otwarty konkurs ofert nr 22/2020 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze “Działalność 
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w roku 2020 
 
Celem Konkursu jest zorganizowanie form wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w 
szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych. 
Oczekiwane rezultaty zadania: 

 zapewnienie opieki nad dziećmi podczas ferii zimowych, 

 zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

 zapewnienie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), prowadzące działalność 
statutową w tej dziedzinie. 
 
Wysokość dotacji: 

 planowany budżet w wysokości: 20 000,00 zł; 

 minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000 zł; 

 wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego 
oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji. 

 
Nabór ofert będzie prowadzony za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 16 grudnia 2019 roku do 
godziny 23:59. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć 
(pocztą lub osobiście) w Informacji Urzędu Miasta Poznania (Hol Główny) przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
,w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl 
– to jest do dnia 19 grudnia 2019 roku do godziny 15:30. 
W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11247 

 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalności 
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest: 

 dla Zadania Nr 1pn. Korepetycje w mieście – zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji dla dzieci klas 4-8 
Szkoły Podstawowej. Korepetycje winny się odbywać we wskazanych lokalizacjach: Podolany/Strzeszyn, Stare 
Miasto (lokal zapewnia Centrum Inicjatyw Rodzinnych – nieodpłatnie, po akceptacji regulaminu udostępnienia 
lokalu oraz korzystania z niego), Naramowice, Jeżyce, Grunwald, Wilda/Dębiec, Rataje. Zakłada się udział 
jednego uczestnika w jednej lokalizacji, jednakże dopuszcza się także możliwość udziału w korepetycjach w 
więcej niż jednej lokalizacji w przypadku dostępności miejsc (pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie 
korzystają z korepetycji). 
o przykładowy rezultat: zrealizowanie określonej ilości minut/godzin zajęć dodatkowych/korepetycji; 

 dla Zadania Nr 2 pn. Poradnictwo dla rodzin, w tym w szczególności dla rodzin wielodzietnych – zapewnienie 
bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzinom wielodzietnym. 
o przykładowy rezultat: Zapewnienie wsparcia psychologicznego/pedagogicznego dla dzieci i dorosłych; 

 dla Zadania nr 3 pn. Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci – zapewnienie profesjonalnego, 
specjalistycznego i kompleksowego wsparcia doradczego, pomocy i terapii rodzinnej rodzicom samodzielnie 
wychowującym dzieci, niepełnym rodzinom doświadczającym kryzysów: 
o przykładowy rezultat: zapewnienie indywidualnych spotkań z psychologiem dla samotnych rodziców; 

przeprowadzenie psychoterapii indywidualnej dla par; przeprowadzenie indywidualnych spotkań z 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11247
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psychologiem dla dzieci i młodzieży; przeprowadzenie spotkań z mediatorem rodzinnym/prawnikiem; 
przeprowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców dotyczących m.in. komunikacji z 
dzieckiem, rozwoju dzieci, pozytywnej dyscypliny; przeprowadzenie warsztatów dotyczących komunikacji z 
partnerem; 

 dla Zadania nr 4 pn. Program wspierania Rodzin Wieloraczków – zapewnienie kompleksowego wsparcia 
rodzinom wieloraczków dostosowanego do ich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej: 
o oferent powinien sformułować w ofercie potrzeby poznańskich rodzin wieloraczków oraz wskazać źródło, 

np. badania własne, raport, diagnoza na podstawie, którego potrzeby zostały określone; 
o adresatami zadania będą rodziny mieszkające w Poznaniu, w których wychowuje się co najmniej troje lub 

więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu (w wieku do 6 roku życia). Kwalifikacji dokonywać 
będzie realizator zadania po uprzednim spotkaniu diagnostycznym z rodziną. Obowiązuje kolejność 
zgłoszeń. Dopuszcza się możliwość objęcia wsparciem terapeutycznym rodzin, w których wychowuje się co 
najmniej dwoje dzieci urodzonych podczas jednego porodu (w wieku do 6 r.ż.). Pierwszeństwo przysługuje 
rodzicom trojaczków; 

o przykładowe rezultaty: zapewnienie domowych konsultacji ze specjalistami m.in. logopedą, fizjoterapeutą, 
położną, doradcą laktacyjnym, dietetykiem, doradcą noszenia w chustach, pedagogiem, psychologiem; 
zapewnienie domowych specjalistycznych terapii z m.in. logopedą, fizjoterapeutą, położną, doradcą 
laktacyjnym, dietetykiem, doradcą noszenia w chustach, pedagogiem, psychologiem; zapewnienie bazy 
przeszkolonych wolontariuszy którzy będą pomagać rodzinom wieloraczków w opiece nad dziećmi. 

Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 lutego 2020 r., maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), prowadzące działalność 
statutową w obszarze działalności pożytku publicznego objętego niniejszym konkursem. 

 
Wysokość dotacji – planowany budżet na rok 2020: 

 dla Zadania nr 1 – 100 000 zł; 

 dla Zadania nr 2 – 40 000 zł; 

 dla Zadania nr 3 – 40 000 zł; 

 dla Zadania nr 4 – 30 000 zł; 

 całkowity wkład nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania; 

 wkład własny finansowy nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania. 
 
Nabór ofert będzie prowadzony za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 23 grudnia 2019 roku do 
godziny 23:59. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć 
(pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46 , 61-728 Poznań ,w terminie nie 
późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl – to jest do 
dnia 31 grudnia 2019 roku. 
W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=11485 
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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

ul. Marszałkowska 6/6 
00-590 Warszawa 
tel. (22) 622 01 22 
fax (22) 622 02 11 

arfp@filantropia.org.pl 
www.filantropia.org.pl  

 
 
 
 

Działaj Lokalnie 
 
Celem Konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. 
Realizacja Programu służy wspieraniu projektów inicjujących współpracę mieszkańców z małych miejscowości, 
wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych 
dziedzin. Do tej pory w programie zrealizowano już ponad 8 600 projektów. Były to działania o charakterze 
edukacyjnym, artystycznym, nastawione na tworzenie miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy 
regionalnej tradycji.  
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do  
20 000 mieszkańców. 
 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi maksymalnie 6 000 zł. 
 
Termin składania wniosków nie został określony. Wniosek można złożyć online poprzez generator, do którego 
link zamieszczony jest na stronie „Działaj Lokalnie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialajlokalnie.pl  

 
 
 
 
 

Ambasada Szwecji w Polsce 

ul. Bagatela 3 
00-585 Warszawa 
tel. (22) 640 89 00 
fax (22) 640 89 83 

ambassaden.warszawa@gov.se 
www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/ 

 
 
 
 
Promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dla projektów i działań o tematyce kulturalnej i społecznej promujące szwedzką 
kulturę. Ambasada wspiera przedsięwzięcia, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie 
o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. 
 
Wnioski mogą składać instytucje i organizacje. 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/
mailto:ambassaden.warszawa@gov.se
http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/
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Wysokość dotacji możliwej do pozyskania nie została określona. 
 
Termin składania wniosków – wnioski przyjmowane są na bieżąco. Wypełniony formularz, którego wzór znajduje 
się na stronie internetowej konkursu, należy przesłać na adres bratumila.pettersson@gov.se lub 
katarzyna.szota@gov.se. We wniosku należy zawrzeć opis projektu, czas jego trwania, opis grupy docelowej i 
organizatora przedsięwzięcia, koszty przedsięwzięcia i sposoby jego finansowania oraz (w przypadku wniosku o 
dofinansowanie) wysokość wnioskowanej kwoty. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-
nas/Wniosek-o-dofinansowanie-sys/ 

 
 
 
 
 

Ambasada USA w Polsce 

Aleje Ujazdowskie 29/31 
00-540 Warszawa 
tel. (22) 504 20 00 
fax (22) 504 26 88 

https://pl.usembassy.gov/pl/  
 

 
 
 
Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych 
 
Cele Programu: 

 Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa 
obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział 
młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność 
rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet  
i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup 
mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć 
amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje. 

 Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich: w związku z przypadającą w roku 2019 
setną rocznicą nawiązaniu polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; 
projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; 
oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków  
i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji. 

 Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, 
umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich 
przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do 
zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, 
technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej 
się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości 
współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce  
a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych. 

 Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które: 1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, 
w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu 
do komunikatorów cyfrowych; 2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji; 3) uczą sposobów 

http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-nas/Wniosek-o-dofinansowanie-sys/
http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-nas/Wniosek-o-dofinansowanie-sys/
https://pl.usembassy.gov/pl/
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szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł  
w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych. 

 Bezpieczeństwo międzynarodowe: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, 
dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami 
Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa. 

 Kultura amerykańska: projekty przybliżające wiedzę o roli kultury amerykańskiej we współczesnym 
społeczeństwie amerykańskim, z uwzględnieniem roli sportu, muzyki, tańca, sztuki, projektowania, kuchni 
amerykańskiej, podróży, oświaty; projekty skierowane do młodzieży, propagujące amerykanistykę oraz 
możliwości studiowania w USA.  

 
Wnioski mogą składać organizacje i osoby ze wszystkich sektorów, w tym również organizacje działające na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego, think tanki, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie, media oraz 
osoby fizyczne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit. 
 
Wysokość dotacji maksymalnie wynosi 25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5 000 –
10 000 USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych 
partnerów. 
 
Termin składania wniosków – nabór jest ciągły. Aby ubiegać się o grant, należy najpierw wypełnić formularz  
w j. angielskim: https://bit.ly/2GLlSZy Każdy wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie wpłynięcia 
wniosku. Wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poproszeni w ciągu 30 dni o przesłanie 
kompletnego szczegółowego wniosku Project Application. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/  
 
 

 
 
 

Bank Gospodarstwa Krajowego  

Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa  
tel. (22) 599 88 88 
fax (22) 627 03 78 

bgk@bgk.pl 
www.bgk.pl/ 

 
 
 
 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa 
 
Celem programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych 
oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i 
przeciętnych dochodach. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. 
Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na: 

 utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy – beneficjenci wsparcia mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia nowych 
lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali 
socjalnych – konsekwencja wprowadzenie kategorii umów najmu socjalnego lokali mieszkalnych w miejsce 
wydzielania odrębnego zasobu lokali socjalnych. 
Uwaga: Zgodnie z ustawą możliwe jest bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom 
międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora niż gmina lub związek 
międzygminny. 

https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
mailto:bgk@bgk.com.pl
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 utworzenie mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 
nieletnich), a także dla cudzoziemców. Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną 
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.); 

 zakup byłych mieszkań zakładowych – tj. mieszkań stanowiących przed dniem 7 lutego 2001 r. własność 
przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512); 

 utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania 
noclegu osobom bezdomnym; 

 utworzenie schronisk dla bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do 
udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym. 

 zwiększenie powierzchni użytkowej noclegowni i schronisk dla bezdomnych – w zakresie powierzchni 
pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub schronisku domu dla bezdomnych. 

 utworzenie ogrzewalni - są to tymczasowe schronienia, o których mowa o którym mowa w art. 48a ust 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 
umożliwiają osobom bezdomnym interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 
wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. 

 dostosowanie noclegowni i schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni - do standardów, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. Zm) 

 utworzenie tymczasowych pomieszczeń - są to pomieszczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) 

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia: 

 w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku  
o koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania 

przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, 
ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z 
niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z 
odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym 
inwestora, 

o koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz 
technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, 

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

 w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora 
innego niż beneficjent wsparcia, w/w koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali tworzonych przy udziale 
finansowego wsparcia, 

 w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku 
mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku 
mieszkalnego połączonego z remontem – cena określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o wartość 
rynkową gruntu, określona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą 
koszt remontu. 
 

Wnioski mogą składać: 

 gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).” 

 jednoosobowe spółki gminne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, niedziałające w 
formie towarzystwa budownictwa społecznego, których wszystkie udziały albo akcje należą do jednego 
wspólnika albo akcjonariusza, a tym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest gmina i którym gmina powierzyła 
realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 
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 związki międzygminne - związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Związki międzygminne tworzone są przez 
gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. 

 powiaty – jednostki samorządu terytorialnego II stopnia, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). 

 organizacje pożytku publicznego - podmioty, którym przysługuje status organizacji pożytku publicznego w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2018 r. poz. 450). 

 spółki celowe - spółki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.) tj. spółki powołane przez KZN, za zgodą ministra, 
wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami tych spółek mogą być wyłącznie KZN, jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego. 

 
Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju zasobów, rodzaju przedsięwzięcia oraz beneficjenta wsparcia. 
Szczegółowe zestawienie % wielkości wsparcia zawiera tabela stanowiąca dokumentację projektu.  
Finansowe wsparcie można łączyć z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że finansowe 
wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile 
beneficjentowi wsparcia, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w systemie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych 
środków określonych ustawą. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielnie finansowego 
wsparcia, określony jest w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018r. w 
sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 
schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-
wsparcie-budownictwa/ 
 
 

 
 
 

Biuro Programu Niepodległa 

ul. Jasna 24 
00-054 Warszawa 
tel. (22) 182 26 00 

kontakt@niepodlegla.gov.pl 
www.niepodlegla.gov.pl  

 
 
 
 

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2B 
Nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową 
państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych 
dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać 
poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność 
oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 

mailto:kontakt@niepodlegla.gov.pl
http://www.niepodlegla.gov.pl/
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W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym 
upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość 
realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Rodzaje kwalifikujących się zadań: 

 festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne); 

 rekonstrukcje historyczne; 

 wystawy wraz z katalogami; 

 projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz 
wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy; 

 wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych; 

 murale. 
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie 
współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów: 

 archiwa państwowe; 

 przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; 

 uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1668, ze zm.); 

 instytucje kultury; 

 organizacje pozarządowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

 Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 01.02.2020 r. do 20.11.2020 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji 
współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), 

 organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570). 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie w jednej edycji. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet programu dotacyjnego w 2020 roku wynosi 6 000 000 zł; 

 dofinansowanie 10 000 zł-100 000zł; 

 poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 9 grudnia 2019 roku do godz. 15.59.  
Wnioski należy składać poprzez formularz w elektronicznym systemie Witkac.pl (po uprzednim założeniu konta). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-
dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/ 

 
 
 
 
 
 

https://witkac.pl/#/contest/view?id=10923
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/
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Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

ul. Syreny 23 
01-150 Warszawa 
tel. (22) 315 22 66 
fax (22) 315 22 02 
cppc@cppc.gov.pl 
www.cppc.gov.pl  

 
 
 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa I– Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o 
wysokich przepustowościach Publiczny internet dla każdego  
Konkurs  nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 
 
Celem Konkursu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach. W ramach projektu kwalifikowalne jest jedno z poniższych działań: 

 instalacja całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi; 

 modernizacja istniejącej publicznej sieci Wi-Fi; 

 rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi. 
 
Wnioski mogą składać:  gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 
z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 
telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).  
 
Wysokość dotacji: 

 kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 120 000 000 zł i jest kwotą 
ryczałtową; 

 kwota każdego przydzielanego dofinansowania wynosi 64 368 zł 

 maksymalny udział EFRR w kwocie dofinansowania na poziomie projektu wynosi 80% w przypadku projektów 
realizowanych na terenie województwa mazowieckiego oraz 85% w przypadku projektów realizowanych na 
terenie pozostałych 15 województw; współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 20 % w przypadku 
projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego oraz 15 % w przypadku projektów 
realizowanych na terenie pozostałych 15 województw. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 7 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. do 
godziny 23:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-
wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-
przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego 

 
 
 

 
 

mailto:cppc@cppc.gov.pl
http://www.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego
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Fundacja Auchan na rzecz młodzieży 

ul. Puławska 46 
05-500 Piaseczno 

www.auchan.pl  
 
 
 
 

Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży 
 
Celem Konkursu są lokalne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Działania koncentrują się na edukacji,  
aby przede wszystkim nauczyć dzieci: 

 czytania, pisania, liczenia i dokształcania się, 

 integracji poprzez szkolenia i zatrudnienie,  

 zdrowego stylu odżywiania się,  

 poszanowania dla środowiska naturalnego,  

 dbałości o zdrowie.  
Beneficjentami działań Fundacji Auchan są osoby w wieku od 5 do 25 lat, pochodzące z miast, w których 
funkcjonują placówki Auchan (sklepy, magazyny, centrala…). 
 
Wnioski mogą składać organizacje pożytku publicznego (OPP) a także a także inne organizacje pozarządowe, 
posiadające osobowość prawną, działające na rzecz pożytku publicznego, których celem statutowym są działania 
tożsame z celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży. 
Najczęściej wspieranymi organizacjami są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje 
mające status organizacji non-profit, które mogą w związku z tym kierować do Fundacji wnioski o przyznanie 
subwencji. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi od 3 000 do 12 000 
euro na dany projekt.  
 
Etapy składania wniosków: 

 ETAP 1: Kontakt z Dyrekcją lokalnego Hipermarketu Auchan.  

 ETAP 2: Przygotowanie projektu przez stowarzyszenie, prezentacja projektu na Forum sklepu  

 ETAP 3: Weryfikacja projektu przez Dyrektora Sklepu. Po zatwierdzeniu projektu przez Dyrektora i jego ekipę 
zostaje on przesłany do tłumaczenia do Centrali Auchan.  

 ETAP 4: Wstępna selekcja projektów przez Komitet Selekcji Fundacji Auchan - telekonferencja 

 ETAP 5: Przesłanie wybranego wstępnie projektu do Komitetu Fundacji we Francji.  

 ETAP 6: Zebranie Komitetu Fundacji i decyzja.  
Czas trwania wszystkich etapów wynosi ok. 4 miesięcy.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-
mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.auchan.pl/
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
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Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

Mott Foundation Building, 503 S. Saginaw Street, Suite 1200 Flint 
Michigan 48502-1851 USA 

tel.: +1-810-238-5651 
fax: +1-810-766-1753 

info@mott.org 
http://www.mott.org/  

 
 
 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów promujących budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę 
środowiska. W ramach projektów w szczególności będą finansowane działania związane ze: 

 społeczeństwem obywatelskim 

 edukacją 

 środowiskiem. 
 
Wnioski mogą składać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy 
lub ochroną środowiska. O granty mogą starać się jednostki z centralnej w wschodniej Europy oraz południa Afryki. 
 
Wysokość dotacji: 

 Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów. 

 Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły i trwa przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed 
rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mott.org/work/grantseekers/ 

 
 
 
 
 

Fundacja CoderDojo Polska 

ul. Nowogrodzka 31/301 
00-511 Warszawa 

dojo@coderdojo.org.pl 
https://coderdojo.org.pl/ 

 
 
 
 

Program „Fajne Granty” 
III Edycja 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw i środowisk zajmujących się szerzeniem nauki programowania 
skierowanej do społeczności lokalnej. W ramach Fajnych Grantów można otrzymać środki i sprzęt, który pozwoli 
zrealizować zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii. 
Aby zgłosić się do programu, wystarczy zebrać pasjonatów nowych technologii i wspólnie wymyślić scenariusz 
zajęć oraz stworzyć listę niezbędnych materiałów. Swój pomysł należy opisać w zgłoszeniu dostępnym na stronie 
Konkursu. Następnie Komisja Grantowa, złożona z ekspertów z branży nowych technologii oraz przedstawicieli 

mailto:info@mott.org
http://www.mott.org/
mailto:dojo@coderdojo.org.pl
https://coderdojo.org.pl/
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instytucji wspierających nowoczesną edukację, przydzieli środki na realizację najlepszych scenariuszy. Zadaniem 
laureatów będzie wypełnienie dwóch pudełek (o wymiarach 53x43x28,5 cm, wielkość walizki transportowej) 
sprzętem o wartości do 1000 złotych każde. Zawartość pudełek powinna być identyczna. Za pomocą materiałów z 
pierwszego pudełka uczestnicy konkursu będą realizować warsztaty, a drugi egzemplarz prześlą do siedziby 
Fundacji CoderDojo wraz z dokumentacją rozliczeniową, aby otrzymać zwrot kosztów. Wszystkie przesłane 
pudełka wezmą udział w drugim etapie rozgrywki. Nadesłane Fajne Pudełka zostaną ocenione przez mentorów 
CoderDojo podczas zajęć z Ninja, czyli podopiecznymi Fundacji. Oceniane będą głównie dwa kryteria: 
innowacyjność oraz możliwość wykorzystania sprzętu już po zakończeniu programu grantowego. Autorzy 
najlepszego pomysłu otrzymają zaproszenia na specjalne warsztaty w siedzibie partnera, firmie T-Mobile Polska. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, 

 szkoły publiczne i niepubliczne, 

 przedszkola publiczne i niepubliczne, 

 biblioteki, 

 miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji. 
 
Wysokość dotacji: nagrody rzeczowe wartości 1000 zł do realizacji zaproponowanego przez Wnioskodawcę 
scenariusza warsztatów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 13 grudnia 2019 roku. za pośrednictwem strony fajne granty.pl. 
Zgłoszenie online do wypełnienia w zakładce „Wypełnij formularz zgłoszeniowy”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fajnegranty.pl/ 

 
 
 
 
 

Fundacja "Dbam o Zdrowie" 

ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź 

tel. (42) 200 75 50 
fax: (42) 200 78 99 
fundacja@doz.pl 

www.fundacja.doz.pl  
 
 
 
 

Konkurs grantowy “Razem możemy więcej” 
 

Celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów (Wnioskodawców) w działalności związanej z 
pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej 
terapii farmakologicznej. Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz 
podmioty rynku ochrony zdrowia, które chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska 
farmaceutycznego wspierającego działalność charytatywną Fundacji. Fundacja wspierać będzie projekty, które 
uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupywanie leków przez osoby chore i w ramach których 
podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce. 3. Celem 
konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych 
między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji z innymi podmiotami w celu optymalnego 
rozwiązywania problemów społecznych. 
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt. 

https://fajnegranty.pl/
mailto:fundacja@doz.pl
http://www.fundacja.doz.pl/
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Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia, 

 inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
działalności charytatywnej, dysponujące stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do 
reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, zawarcia z Fundacją 
umowy darowizny Grantu i umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu charytatywnego „RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ” oraz do rozliczenia projektu. 

 
Wysokość dotacji 

 budżet Konkursu 1 000 000 zł; 

 wysokość Grantu to 50% kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy tj. maksymalnie 100 000 zł; 
 

Termin składania wniosków: od 25 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. 
Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

 prawidłowo wypełnić i dostarczyć wniosek o Grant (plik dostępny na stronie Organizatora Konkursu, w zakładce 
pod ogłoszeniem o Konkursie) w wersji papierowej do biura Fundacji w ww. terminie (decyduje data wpływu do 
biura Fundacji w Łodzi); 

 przesłać wersję elektroniczną wypełnionego Wniosku (jako dokumentu programu Word, format „doc”) na adres 
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl w ww. terminie składania Wniosków; 

 przedłożyć odpis statutu / aktu założycielskiego Wnioskodawcy (wersja papierowa); 

 przedłożyć pełne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności Wnioskodawcy za 
ostatni rok kalendarzowy, w przypadku Wnioskodawców nie posiadających wpisu do KRS przedłożyć kopię 
statutu lub odpisu z rejestru prowadzonego przez ich organizatora (wersja elektroniczna lub papierowa); 

 podpisać Wniosek przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, zgodnie 
z zasadami reprezentacji albo przez pełnomocnika / pełnomocników – w przypadku podpisywania przez 
pełnomocnika do Wniosku powinno być dołączone pełnomocnictwo; 

 poświadczyć za zgodność z oryginałem wszystkie kopie dokumentów składanych wraz z Wnioskiem przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy lub pełnomocnika (wersja 
papierowa). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dozfundacja.pl/aktualnosci/rusza-viii-konkurs-grantowy-razem-
mozemy-wiecej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dozfundacja.pl/aktualnosci/rusza-viii-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej
https://dozfundacja.pl/aktualnosci/rusza-viii-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej
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Fundacja Edukacja dla Demokracji 

ul. Nowolipie 9/11 
00-150 Warszawa 
fax (22) 635 40 06 
biuro@fed.org.pl  
www.fed.org.pl 

 
 
 
 

Program RITA Przemiany w regionie 
Granty wyjazdowe 
 
Celem Konkursu jest stworzenie możliwości wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych 
programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy  
i Tadżykistanu. 
Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom: 

 osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną 
organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował; 

 wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ 
STP projektu lub ewaluację tego projektu; 

 uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego 
przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego 
grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA. 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 
podstawie umów państwo-kościół. 
 
Wysokość dotacji - z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących kosztów:  

 koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew. rozliczenie kosztów przejazdu 
samochodem osobowym, 

 opłaty wizowe, ubezpieczenie, 

 zakwaterowanie, opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$), 

 diety pobytowe.  
Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).  
 
Termin składania wniosków - nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. 
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie 
http://formularze.fed.org.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://programrita.org/granty-wyjazdowe/  

 
 
 
 
 

mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/
http://programrita.org/granty-wyjazdowe/
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Fundacja Grupy PKP 

ul. Szczęśliwicka 62  
00-973 Warszawa 
tel.: 22 474 91 90 
fundacja@pkp.pl 

www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja 
 
 
 

 
Wsparcie projektów związanych z koleją 
 
Celem Konkursu jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak:  

 zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, 

 edukacja dzieci i młodzieży, 

 przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc. 
Cele szczegółowe: 

 pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, 

 promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, 

 ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, 

 wspieranie środowisk związanych z koleją. 
Wsparcie można uzyskać na projekty związane z koleją, w tym w zakresie: 

 bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,  

 promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,  

 ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,  

 edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją. 
 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne: 

 Osoba fizyczna 

 Instytucja państwowa 

 Gmina, powiat 

 ZOZ 

 NGO 

 Izba gospodarcza 

 Kościół 

 Szkoła wyższa 

 Klub sportowy 

 Związek JST 

 Spółdzielnia socjalna 

 Instytut badawczy 

 Szkoła 

 Dom kultury 
Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja 
 

 
 
 

mailto:fundacja@pkp.pl
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Fundacja im. Stefana Batorego 

ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 
tel. (22) 536 02 00  

batory@batory.org.pl 
www.batory.org.pl  

 
 
 
 

Dla Białorusi - Для Беларусі 
 
Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego  
oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.  
Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące: 

 pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania 
edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe), 

 ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania 
postaw tolerancji, 

 prowadzenia niezależnych badań i analiz, 

 poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. 
  
Wnioski mogą składać przede wszystkim białoruskie organizacje obywatelskie. Dotacje mogą otrzymać też inne 
podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. 
 
Wysokość dotacji - dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro.  
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa i okres jej wykorzystania dłuższy.  
 
Termin składania wniosków - wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. 
Wniosek należy przygotować w języku białoruskim lub rosyjskim. We wniosku należy przedstawić: 

 informacje o organizacji: nazwę; dane kontaktowe; krótki opis organizacji (pola działania, dokonania) oraz listę 
projektów / działań realizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy,  

 informacje o planowanym projekcie/działaniu: opis działań wraz z uzasadnieniem (dlaczego jest potrzebny/e  
i jakie ma przynieść efekty); plan realizacji; szczegółowy budżet oraz inne planowane źródła jego finansowania 
(z zaznaczeniem, które z sum i na co zostały już przyznane lub są spodziewane). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:batory@batory.org.pl
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Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 

tel./fax (22) 826 83 24 
poczta@kronenberg.org.pl 

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm 
 
 
 
 

Program Dotacji  
 
Celem Konkursu jest realizacja działań w ramach poniższych obszarów programowych: 

 Innowacje w edukacji, 

 Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 

 Dziedzictwo kulturowe, 

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 

 Priorytety ochrony zdrowia, 

 Polityka społeczna. 
Wnioski mogą składać instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 uczelnie wyższe, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

 jednostki samorządu terytorialnego. 
Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. 
 
Termin składania wniosków publikowany jest na bieżąco na stronie Fundacji. Wnioskodawcy zobowiązani są do 
uzupełnienia formularza zamieszczonego na stronie www.kronenberg.org.pl Na podstawie formularzy Zarząd 
Fundacji wybierze Wnioskodawców, którzy będą uprawnieni do dalszego aplikowania. Biuro Fundacji udzieli 
Wnioskodawcom odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych od nadesłania formularza. Informacja o zakwalifikowaniu się 
do II etapu zostanie przesłana Wnioskodawcy na podany.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm  
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:poczta@kronenberg.org.pl
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Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

ul. Targowa 25 
03-728 Warszawa 
tel. (22) 618 66 77 

fundacja@fundacjalotto.pl  
www.fundacjalotto.pl 

 
 
 
 

Program grantów 
 

Celem Konkursu jest współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspierane 
są także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: 

 sport, 

 kultura, dziedzictwo narodowe 

 edukacja, 

 pomoc społeczna. 
 
Wnioski mogą składać organizacje non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby 
sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne 
organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. 
 
Wysokość dotacji nie została określona. 
Termin składania wniosków - o wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem uzyskania 
Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na 
stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym 
„Wniosku o wsparcie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/  

 
 

 
 

 

Fundacja mBanku  

ul. Senatorska 18 
00-950 Warszawa 
tel. (22) 438 23 18 
fax (22) 829 02 97 

fundacja@mbank.pl  
www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja  

 
 
 

 
Program dotacyjny 
 
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych 
projektów rozwojowych. 

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja
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Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, 
które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. 
Wsparcie mogą uzyskać: 

 projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki); 

 projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i 
ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok; 

 uczelnie wyższe; 

 biblioteki; 

 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet programu 660 000zł; 
 
Termin składania wniosków w roku 2019: 

 22 listopada 2019; 

 19 grudnia 2019. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Konkursu. Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres 
mailowy fundacja@mbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja mBanku , ul. Senatorska 18, 00-950 
Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 
 

 
 
 
 

Fundacja PGE 

ul. Mysia 2  
00-496 Warszawa 
 tel. (22) 340 17 95 

fundacja.PGE@gkpge.pl 
www.gkpge.pl/fundacja-pge 

 
 
 
 

Filantropia 
 
Celem Konkursu jest wspieranie takich działań, które koncentrują się w szczególności na obszarach: 

 nauka i edukacja, 

 lecznictwo i ochrona zdrowia, 

 pomoc społeczna, 

 działalność ekologiczna i ochrona środowiska, 

 sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
 

Wnioski mogą składać osoby prawne i podmioty niemające osobowości prawnej, posiadające swoją siedzibę  
w Polsce, a w szczególności: 

 fundacjom, 

 stowarzyszeniom, 

 szkołom, 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja.PGE@gkpge.pl
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge


k 

- 48 - 
 

 uczelniom wyższym, 

 domom dziecka, 

 placówkom opiekuńczym, 

 publicznym zakładom opieki zdrowotnej, 

 innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego,  
pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do postrzegania 
Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 
 
Wysokość dotacji maksymalnej nie została określona, jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe:  
do 5 000 euro i powyżej. Spośród projektów, które otrzymają granty, 15 spełniających w ocenie Kapituły w 
najwyższym stopniu kryteria merytoryczne wymienione w części V punkt 2, zostanie poddanych głosowaniu 
internautów w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5 000 zł. Opisy 
projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną umieszczone na stronie 
www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów. 
 
Termin składania wniosków – nabór trwa permanentnie. Wnioski należy kierować listem poleconym albo 
przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma 
przesłania Wniosku nie jest akceptowana. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do przesyłania rozliczenia darowizny. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia  

 
 
 

 
 

Fundacja PZU 

al. Jana Pawła II 24,  
00-133 Warszawa 
tel. (22) 582 49 20 
fundacja@pzu.pl  

www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 
 
 
 
 
Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania  
i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. 
Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być 
kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające 
osobowość prawną. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie 
pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do 
rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 
 

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia
mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
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Termin składania wniosków trwa przez cały rok. Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu 
jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, 
przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – 
aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy  

 
 
 

 
 
Dotacje pozakonkursowe dla instytucji publicznych 
 
Celem Konkursu jest finansowanie przedsięwzięć zgodne z jej celami statutowymi, Fundacji tj. w zakresie:  

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób,  

 działalności charytatywnej,  

 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,  

 ochrony i promocji zdrowia,  

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

 działań na rzecz mniejszości narodowych,  

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

 porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji 
społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,  

 ratownictwa i ochrony ludności,  

 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,  

 promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów 
Fundacji. 

Czas trwania Projektów dofinansowywanych przez Fundację wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli wymaga tego 
specyfika danego Projektu, istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania Projektu, co wymaga zgody Zarządu 
Fundacji. 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 1-2 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm., dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego),  

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego,  

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

 spółdzielnie socjalne,  

 instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w 
imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną zgodną z celami, o których 
mowa w § 1 ust. 2; 

O Dotację, w uzasadnionych przypadkach, mogą ubiegać się także:  

 organizacje i instytucje polonijne, których działalność jest zbieżna z celami, o których mowa w § 1 ust. 2, które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, członków organów i pracowników,  

http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy
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 terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w 
imieniu danej organizacji (posiadania odpowiednich pełnomocnictw lub upoważnień) oraz posiadania własnego 
rachunku bankowego. 

 
Wysokość dotacji - jeżeli wnioskowana kwota przekracza 100 000 złotych brutto, zgodnie ze Statutem Fundacji, 
wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 
Wymagany jest wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego niefinansowego, o czym 
każdorazowo decyduje Zarząd Fundacji. Koszty administracyjne, finansowane w ramach Dotacji, nie mogą 
przekraczać 10% całkowitego kosztu Projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności 
wynagrodzenie koordynatora Projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w trybie ciągłym. Podstawą ubiegania się o Dotację jest 
złożenie wniosku on-line o dotację przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”, za 
pośrednictwem systemu on-line na stronie internetowej: www.fundacjapzu.pl 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/instytucje-publiczne.html 
 

 
 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

ul. Żurawia 43 
00-680 Warszawa 
tel. (22) 351 93 21 
fax. (22) 351 93 10 
zarzad@frdl.org.pl 

www.frdl.org.pl  
 
 
 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 
Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja 
 
Celem Konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia 
pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do 
czerwca 2021r.  
Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
lub 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik 
konsultacji przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych gmin uczestniczących w projekcie oraz 
wpłynie na wzrost umiejętności pracowników urzędów dotyczących włączania społeczności lokalnych w procesy 
planistyczne. Zdobyte przez gminy doświadczenie zwiększy potencjał instytucjonalny gmin w zakresie 
partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego. Samorządy objęte wsparciem w ramach projektu będą 
lepiej przygotowane do ewentualnych zmian w prawie dotyczących planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, kładących nacisk na zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procesach planistycznych.  
Okres realizacji: styczeń 2019r. – czerwiec 2021 

http://www.frdl.org.pl/
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Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego – gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie z 
wyłączeniem miast na prawach powiatu. O przyznanie grantu mogą się ubiegać gminy z obszaru całego kraju. 
 
Wysokość dotacji wsparcie dla 20 gmin poprzez: 

 grant o maksymalnej wartości 31 500 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konsultacji społecznych 
wybranego dokumentu planistycznego, 

 wsparcie doradcze na etapie przygotowania i przeprowadzenia procesu konsultacyjnego udzielane przez 
eksperta do spraw konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego, 

 pakiet szkoleniowo – warsztatowy dla przedstawicieli urzędu. 
 
Termin składania wniosków: nabór gmin do projektu ma charakter ciągły, do wyczerpania puli grantów.  
Formularz naboru w wersji elektronicznej dostępny jest, wraz z załącznikami, na stronie Fundacji. Formularz należy 
wypełnić on-line i przed wysłaniem należy wydrukować a następnie po podpisaniu przez osobę uprawnioną, 
zeskanować i przesłać skan formularza wraz ze skanami załączników na adres mailowy 
monika.glegola@frdl.org.pl. Po wydrukowaniu formularza naboru jego wersję on-line również należy przesłać – 
poprzez kliknięcie przycisku „prześlij”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-krajowe/projekty-
krajowe-samorzad/njk/ 

 
 
 
 
 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

Wołodyjowskiego  69 A 
 02-724 Warszawa 
 tel. (22) 290 66 22 

fax (22 )290 66 22 w. 99 
Sekretariat@solidarityfund.pl 

www.solidarityfund.pl 
 
 
 
 
Podprogram „Wartość Dodana” 
 
Celem Konkursu jest podniesienie jakości projektów realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz 
państw, w których działania prowadzi Fundacja Solidarności Międzynarodowej tj.: 

 Białoruś – demokracja i prawa człowieka; 

 Gruzja – dobre rządzenie; 

 Mołdawia – wspieranie rozwoju lokalnego, wspieranie rewitalizacji miast oraz rozwoju młodych liderów; 

 Ukraina – wsparcie reformy decentralizacyjnej. 
Wspierane projekty muszą się mieścić w priorytetach Fundacji określonych przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP i w Rocznym Programie Współpracy Rozwojowej. Wsparcie polega na pokryciu wskazanych 
przez Wnioskującego kosztów nowego, polskiego komponentu w projektach już realizowanych przez 
Wnioskującego. Jako komponent traktuje się m.in. udział polskiego eksperta, tłumaczenie polskiej publikacji w 
projekcie, wyjazd uczestników projektu do Polski, dodanie języka polskiego do języków projektu itp. Fundacja 
pokrywa koszty związane z realizacją komponentu, m.in. koszty podróży i/lub pobytu ekspertów/praktyków, 
tłumaczenia, dodatkowego wyżywienia, materiałów konferencyjnych etc. W ramach Podprogramu nie będą 
pokrywane koszty administracyjne, honoraria eksperckie i zakup środków trwałych. Wsparcie nie będzie 
przyznawane projektom, które otrzymały dofinansowanie ze środków polskiej współpracy rozwojowej 
administrowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-krajowe/projekty-krajowe-samorzad/njk/
https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-krajowe/projekty-krajowe-samorzad/njk/
http://www.solidarityfund.pl/
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Wnioski mogą składać polskie podmioty w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Wysokość dotacji: maksymalna wysokość dofinansowania to równowartość 20 000 zł dla jednej organizacji w 
jednym roku kalendarzowym – maksymalnie 5 wydatków zw. z kosztami bezpośrednimi. 
 
Termin składania wniosków – minimum 21 dni przed datą poniesienia kosztu (+10 dni na decyzję Fundacji). 
Formularz Wniosku znajduje się na stronie Organizatora https://eu.jotform.com/form/92593870187369, w celu 
złożenia wniosku o dofinansowanie komponentu projektu na Białorusi należy nawiązać z zespołem programu 
bezpieczną korespondencję mailową belarus@solidarityfund.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://solidarityfund.pl/2019/10/04/wartosc-dodana/ 
 
 

 
 
 

Fundacja TAURON 

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 
40-114 Katowice 

biuro@fundacjatauron.pl  
www.fundacjatauron.pl  

 
 
 

 
Granty Fundacji Tauron 

 
Celem Konkursu są działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz 
nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, 
sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji 
wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość 
nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci 
i młodzieży, 

 wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami 
Fundacji, 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom  
i placówkom, 

 prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych, 

 prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 

 organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych, 

 organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, 

 propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego, 

 finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób 
fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji. 

 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne, instytucje, ośrodki i placówki.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona, 
podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty.  
 

https://solidarityfund.pl/2019/10/04/wartosc-dodana/
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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Termin składania wniosków – nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji 
wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego 
uzasadnienie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx  

 
 
 

 
 

Fundacja Techsoup 

ul. Aleje Ujazdowskie 37/3,3a,3b 
00-540 Warszawa 
tel. (22) 502 29 82 

technologie@technologie.org.pl  
www.technologie.org.pl 

 
 

 
 
Program TechSoup 
 
Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego 
za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób 
koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet 
organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej 
organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. 

 
Forma wsparcia:  

 Organizacja może pozyskać produkty z maksymalnie 10 grup tytułowych. Na przykład, jeśli organizacja zamówi 
Office Professional Plus, Visio, Windows Server oraz indywidualne licencje dostępu do Windows Server - 
zamówi 4 z 10 możliwych grup tytułowych. 

 W ciągu dwuletniego cyklu, organizacja może otrzymać maksymalnie 50 licencji na grupę tytułową dla aplikacji 
działających na pojedynczym komputerze (np. PC, Mac lub laptop) oraz licencji dostępu klienta (CAL), która 
zapewniają połączenie lub zarządzanie aplikacjami serwera. 

 Organizacja może pozyskać maksymalnie 5 produktów serwerowych w ciągu dwuletniego cyklu. Produkty  
te mogą należeć do jednej lub 5 grup tytułowych, o ile limit 10 grup tytułowych nie został przekroczony. 

 Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna się wraz  
z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata kalendarzowe od daty 
rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata  
i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej 
nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 
10 grup tytułowych i 50 licencji na daną grupę. 

Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iWebReader, Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, 
Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl. 
 
Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są na bieżąco. Sprzęt i oprogramowanie można uzyskać 
poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a po złożeniu zamówienia na 
adres organizacji zostanie wysłany e-mail z proformą. Na jej podstawie należy dokonać płatności. Tytuł przelewu 
powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zalecamy 
wysłanie potwierdzenie płatności na adres: kkochowicz@techsoupglobal.org. Po zaksięgowaniu wpłaty przez 

http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
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Program Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zależny jest od partnera 
programu. W przypadku Adobe, SAP, Symantec, Lefthand wynosi on do 4 dni roboczych. Dla Microsoft – do dwóch 
tygodni, Cisco – do 20 tygodni. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.technologie.org.pl/oprogramie  

 
 

 
 
 

Fundacja Wspomagania Wsi 

ul. Bellottiego 1 
01-022 Warszawa 

tel. (22) 636 25 71-75 
fax (22) 636 62 70 

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/  
 
 
 
 
Nasza przestrzeń 3. Konsultacje dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach 
 
Celem Konkursu jest ułatwienie mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizujemy 
spotkania i warsztaty, udzielamy grantów. Wspólnie wypracowujemy najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania 
przestrzenne.  
Nasze doświadczenia we współpracy z kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem. 
Dzięki szkoleniom i spotkaniom sieciującym przedstawiciele gmin pogłębią wiedzę o planowaniu przestrzennym i 
wymienią się doświadczeniami. 
Współpraca gminy w projekcie możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej: 
Etap I 

 Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego 

 Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
Etap II 

 Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje 

 Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym 
 
Wnioski mogą składać gminy mające nie więcej niż 30 tys. mieszkańców. 
 
Wsparcie w ramach projektu jest: 

 finansowe w postaci grantu (średnio 30 tys. zł) 

 merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert) 

 techniczne w postaci narzędzi konsultacji (w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły. Należy wypełnić dostępny na stronie internetowej Formularz 
zgłoszenia do projektu. Dodatkowych informacji udzielają: Krystian Połomski, Jacek Pietrusiak, Ewa Żuławnik tel. 
22 636 25 71 do 75, e-mail: kpolomski@fww.pl, jpietrusiak@fww.pl, ezulawnik@fww.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50375-nasza-przestrzen-
3-konsultacje-dokumentow-planistycznych-na-wsi-i-w-malych-miastach 
 
 

 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50375-nasza-przestrzen-3-konsultacje-dokumentow-planistycznych-na-wsi-i-w-malych-miastach
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50375-nasza-przestrzen-3-konsultacje-dokumentow-planistycznych-na-wsi-i-w-malych-miastach
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Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37  
00-108 Warszawa  
tel. (22) 338 62 00  
fax (22) 338 62 01  
www.fwpn.org.pl  

fwpn@fwpn.org.pl  
 
 
 

 
Rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej 
 
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie współpracy 
polsko-niemieckiej. Dofinansowane działania - Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy: 

 spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także grup 
młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, 

 prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych 
oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, 
niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji, 

 media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada, 

 działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie 
muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury. 

Inne obszary działalności Fundacji: 

 badania naukowe z zakresu wiedzy o Europie Środkowej i Wschodniej; 

 konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej; 

 projekty edukacyjne na rzecz ochrony środowiska; 

 działania na rzecz wspierania kontaktów gospodarczych - projekty edukacyjne, seminaria i konferencje; 

 działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
Do uzyskania dotacji niezbędna jest wyrażona na piśmie gotowość do współpracy partnera niemieckiego (bądź 
polskiego, jeśli wnioskodawca jest niemiecki). 
 
Wysokość dotacji: maksymalna wysokość dotacji: 80.000 zł lub 20.000 euro. Dotacja nie może stanowić więcej 
niż 60% kosztów projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony na bieżąco. Dla wniosków  

 do 10.000 zł / 2.500 euro można składać na bieżąco, jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem 
rozpoczęcia projektu; 

 powyżej 10.000 zł / 2.500 euro można składać maks. raz na 3 miesiące, jednak nie później niż 4 miesiące 
przed terminem rozpoczęcia projektu. 

Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie będą przyjmowane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-na-spotkania-i-wspolprace-
partnerska-polsko-niemiecka oraz http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy- 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-na-spotkania-i-wspolprace-partnerska-polsko-niemiecka
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-na-spotkania-i-wspolprace-partnerska-polsko-niemiecka
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Konkurs dotacyjny w obszarze „Kultura/wydarzenie artystyczne”. 
„Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne” 
 
Celem Konkursu jest pogłębienie zrozumienia kultury kraju sąsiada poprzez wsparcie projektów podnoszących 
jakość działań kulturalnych i zwiększających udział społeczeństwa w kulturze. 
Czynniki wpływające na ocenę wniosku: 

 wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego 
pokolenia – o ile to możliwe prosimy o dostarczenie przez wnioskodawcę niezależnej opinii na temat wartości 
artystycznej przedsięwzięcia), 

 oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów 
polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii 

 popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada, 

 miejsce realizacji projektu – czy projekt aktywizuje „miejsca nieoczywiste” 

 projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej / niemieckiej, 

 efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć 
na postrzeganie Polski / Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę / Niemcy przez kulturę), 
(kluczowe) znaczenie projektu dla grupy docelowe. 

 
Wysokość dotacji: 

 wnioski o dotacje powyżej 30.000 zł/ (odpowiednia kwota w euro) w obszarze Kultura/wydarzenia artystyczne 
mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu; 

 maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 80.000 zł/(odpowiednia kwota w euro); 

 wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu. 
 
Termin składania wniosków:  od 4 listopada do 20 grudnia 2019r. Wniosek o dotację – wyłącznie w formie 
elektronicznej – należy wypełnić i przesłać za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) https://e-
wnioski.fwpn.org.pl/eWnioski/spring/main-
flow;jsessionid=495168843059C5C3DE56D22BD6C5C9C1?execution=e1s1. Wysłanie wniosku za pomocą ISOW 
jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Podpis elektroniczny nie jest wymagany. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-
dotacyjny-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-QBW2Uj 
 
 

 
 
 

Fundusz Obywatelski 

Fundacja dla Polski 
ul. Szpitalna 5/3 

00-031 Warszawa 
tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05 

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl 
www.funduszobywatelski.pl  

 
 
 
 
Szybkie granty 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która: 

 odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów: 
o ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, 

http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-QBW2Uj
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-QBW2Uj
http://www.funduszobywatelski.pl/
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o ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, 
o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, 
o przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym, 

 podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli, 

 wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne, 

 zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które 
kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w 
różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/). 
 
Wysokość dotacji - w ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3 000 zł. Szybki grant 
przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu 
podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - 
przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku. Nie jest wymagany wkład 
własny. 
Miesięcznie przewiduje się wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3 000 zł.  
 
Termin składania wniosków - wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok. 
Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe  

 
 
 
 

 

Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 

USA 
 

 
 
 
Google Ad Grants 
 
Celem Konkursu jest wsparcie działalności promocyjnej organizacji Non-Profit poprzez udostępnianie reklam w 
wyszukiwarce. Udostępniona oferta umożliwia organizacjom korzystanie z oferty, która zakłada iż: 

 reklamy będą całkowicie tekstowe (nie będą zawierały filmów ani obrazów). 

 będą pojawiać się tylko na stronach wyników wyszukiwania Google pod reklamami płatnymi. 

 wszystkie kampanie muszą być kierowane na słowa kluczowe. 

 maksymalny koszt kliknięcia (CPC) wynosi 2 USD. 
Aplikacja wyświetla reklamy organizacji w wyszukiwarce osobom, które szukają w Google organizacje non-profit 
podobne do zgłoszonej do wsparcia, dzięki czemu pomaga docierać do nowego grona odbiorców. 
Google Ad Grants ułatwia ludziom przekazywanie darowizn na cel zgłoszonej organizacji (im łatwiej jest im 
przekazać darowiznę, tym bardziej prawdopodobne, że będą to robić). 

mailto:szybkiegranty@funduszobywatelski.pl
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać organizacji Non-Profit. 
Podmioty i organizacje administracji państwowej, szpitale i firmy medyczne, szkoły, instytucje akademickie i 
uczelnie nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, ale kwalifikują się filantropijne 
działy instytucji edukacyjnych. 
 
Wysokość dotacji to 10 tys. USD miesięcznie do wykorzystania na reklamy w Google Ads, programie reklamowym 
online firmy Google.  
Organizacje mogą skorzystać z oferty, która jest dostępna w dwóch wariantach: 

 AdWords Express – usługa, która automatycznie zarządza miejscem i czasem wyświetlania reklam - Wybierz 
odbiorców, napisz trzy wiersze tekstu o swojej organizacji, ustal dzienny budżet, a AdWords Express zajmie 
się resztą, 

 Google Ads - dostęp do skutecznych narzędzi do tworzenia, kierowania i optymalizacji kampanii - Jeśli wolisz 
samodzielnie zarządzać kampaniami, to jest prawdopodobnie najlepszy wybór. 

 
Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi: 

 zgłosić się do programu Google dla Organizacji Non-Profit; 

 mieć ważny status organizacji charytatywnej (definicję organizacji charytatywnej w swoim kraju znajdziesz na 
stronie programu Google dla Organizacji Non-Profit); 

 potwierdzić i zaakceptować wymagane przez Google oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji 
oraz przyjmowania i wykorzystywania darowizn; 

 mieć działającą witrynę z merytoryczną treścią. 
Aby zachować możliwość udziału w programie Google Ad Grants, organizacja musi przestrzegać zasad programu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.google.pl/intl/pl/grants/ 
 
 

 
 
 

IKEA Retail Sp. z o. o. 

Plac Szwedzki 3 
05-090 Raszyn 

tel. (22) 44 76 100 
fax (22) 44 76 152 
ikea.prowly.com  

 
 
 
 

Konkurs grantowy „Zabawa to poważna sprawa” 
Edycja pn. „Zmiany Klimatu” 
 
Celem Konkursu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej/narażonej na dysfunkcje i wykluczenie 
społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym 
przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 
Wymogiem formalnym dla Uczestników Konkursu jest uwzględnienie tematu zmian klimatu, ekologii, ochrony 
środowiska w programie edukacyjno-wychowawczym, a także udokumentowanie dotychczas realizowanych 
warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie. 
Zadanie konkursowe polega na: 

 zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego, uwzględniającego zagadnienia związane ze 
zmianami klimatycznymi, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży 
oraz innym skutkom ubóstwa, mającym negatywny wpływ na ich rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny; 
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 oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby Placówki prowadzonej 
przez Uczestnika. 

Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję programu i tylko jeden projekt. 
Przygotowany program edukacyjno-wychowawczy i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi 
kryteriami: 

 tytuł programu; 

 spełnienie następujących założeń: 
o budowanie poczucia własnej wartości podopiecznych Placówki i dumy z ich osiągnięć; 
o wzmocnienie aspiracji życiowych podopiecznych Placówki; 
o działania integrujące podopiecznych z ich szeroko rozumianą społecznością; 
o promowanie postaw pro-obywatelskich i proekologicznych 
o uwzględnienie tematu zmian klimatu/ekologii/ochrony środowiska w programie edukacyjno-

wychowawczym oraz udokumentowanie dotychczas realizowanych warsztatów/zajęć/programów w tym 
zakresie; 

o możliwości udziału w programie wolontariuszy wskazanych i zaproszonych przez IKEA; 

 jasno zdefiniowane cele edukacyjne i wychowawcze programu; 

 różnorodność form pracy: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia specjalne (np. wizyty podopiecznych w 
siedzibach firm w okolicy, wyjścia do instytucji kultury itp.); 

 różnorodność metod pracy: warsztaty, dyskusje, konkursy, filmy, zajęcia plastyczne, obserwacja, eksperyment, 
zajęcia w grupach, zajęcia w terenie; 

 nawiązanie współpracy z innymi podmiotami: rodzice i rodzeństwo uczniów, inni uczniowie ze szkoły, 
samorządy, firmy, organizacje pozarządowe, (np. fundacje, stowarzyszenia kluby), media; 

 zgodność sprawozdania z realizacji zgłoszonego do Konkursu programu z założonym harmonogramem (pkt. 
2.1 regulaminu Konkursu). 

 
Wnioski mogą składać: organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działania na rzecz realizacji celu konkursu. 
 
Wysokość dotacji: 

 zostanie przyznanych maksymalnie 5 grantów o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 000 złotych brutto, 
przy czym wartość grantu dla jednego Laureata nie przekroczy kwoty 100 000 złotych brutto; 

 nagroda zostanie Laureatom przekazana w formie środków pieniężnych, a część w formie kart przedpłaconych 
do zrealizowania w sklepach IKEA na terenie Polski. 

 
Termin składania wniosków: od dnia 4 listopada 2019 roku od godziny 08:00 do dnia 16 grudnia 2019 roku do 
godziny 24.00. Uczestnicy Konkursu przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
zaangazowaniespoleczne@ikea.com wypełnione: 

 Formularz Zgłoszeniowy wraz z załączonymi: 
o propozycją programu edukacyjno-wychowawczego dla podopiecznych Placówki, do zrealizowania w 

okresie luty - czerwiec 2020 r. 
o projektem remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby Placówki prowadzonej przez 

Uczestnika, do zrealizowania w okresie marzec-czerwiec 2020 r. 

 Formularz Oświadczenia Uczestnika. Dokumenty przesłane po terminie nie będą dopuszczone do udziału w 
Konkursie. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-
konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa 
 
 

 
 
 

https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa
https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa
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Instytut Adama Mickiewicza 

ul. Mokotowska 25 
00-560 Warszawa 
tel. (22) 44 76 100 
fax (22) 44 76 152 
recepcja@iam.pl 

www.iam.pl 
 
 
 
 

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 „Projekty zagraniczne” 
Priorytet 3, Schemat 3B 
Program „Kulturalne pomosty” 2020 
 
Celem Programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez 
prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu 
dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do 
kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj 
stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. Zadania dofinasowane w programie powinny 
propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości 
cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych.  
Zrealizowane w ramach programu wydarzenia kulturalne powinny być skierowane w szczególności do studentów i 
młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym: mediów, liderów opinii 
publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych. Główny nacisk w ramach programu zostaje położony na 
zadania oparte na spójnej i oryginalnej koncepcji merytorycznej i promocyjnej. Wyznacznikiem wysokiej jakości 
zadania może być zarówno koncentracja organizatora na prezentacji wybranego, szczególnie reprezentatywnego 
wydarzenia lub zjawiska artystycznego, jak i tworzenie kompleksowych projektów artystycznych, edukacyjnych i 
popularyzatorskich prezentujących możliwie szerokie spektrum dokonań polskiej kultury. 
Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego partnera 
zagranicznego. 
W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań: 

 koncerty; 

 wystawy; 

 spektakle; 

 festiwale; 

 przeglądy; 

 konferencje dziedzinowe; 

 pokazy; 

 warsztaty; 

 performance; 

 wydarzenia site specific; 

 prezentacje multimedialne; 

 wydarzenia artystyczne poprzedzone rezydencją; 

 wydarzenia interdyscyplinarne. 
Realizacja zadania odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wnioski mogą składać: 

 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji 
współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych1 ), 

 organizacje pozarządowe. 
Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w programie. 

mailto:recepcja@iam.pl
http://www.iam.pl/
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Wysokość dotacji: 

 budżet programu na rok 2020 wynosi 5 000 000 zł; 

 poziom dofinansowania może wynosić do 85% całości budżetu zadania; w uzasadnionych przypadkach 
Dyrektor IAM może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w 
budżecie zadania do poziomu 100%. 

 kwota dofinansowania 30 000 zł- 500 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się do 16 grudnia 2019 roku.  
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie Witkac.pl. 5. Wnioskodawca: 

 wypełnia wniosek i przesyła go przez system Witkac.pl w ww. terminie; 

 drukuje wygenerowany w systemie Witkac.pl formularz Potwierdzenia złożenia wniosku. Prawidłowy wydruk 
Potwierdzenia powinien być opatrzony tym samym numerem nadanym przez system Witakac.pl. 

 warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby 
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy Potwierdzenia złożenia wniosku w ww. terminie na adres: 
Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa z dopiskiem: Wniosek do programu IAM 
”Kulturalne pomosty”; 

 w przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia wniosku drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data 
stempla pocztowego; 

 potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do IAM. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-dotacyjny-iam-kulturalne-
pomosty 
 
 

 
 
 

Instytut Szwedzki 

Slottsbacken 10 
111 30 Sztokholm 

+ 46-8-453 7800 

si@si.se 
https://si.se/en/ 

 
 
 
 

Fundusz zalążkowy (seed money) na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego 
 
Celem Programu jest dofinansowanie projektów wpisujących się w priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego 
SUE RMB - określanej jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. Strategia ta 
jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, środki pochodzące z 
budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych. Implementację 
Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne. Plan Działania 
SUE RMB obejmuje 3 główne cele: Ochrona Morza - Save the Sea, Rozwój połączeń w regionie - Connect the 
Region oraz Wzrost dobrobytu - Increase Prosperity. 
Program skierowany jest do organizacji, które chciałyby rozwinąć współpracę poświęconą zrównoważonemu 
rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku. Instytut Szwedzki zapewnia 
finansowanie wspólnych projektów, w których szwedzkie organizacje stawiają czoła wyzwaniom ponadnarodowym 
wraz z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego. 
 

https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-dotacyjny-iam-kulturalne-pomosty
https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-dotacyjny-iam-kulturalne-pomosty
tel:004684537800
mailto:si@si.se
https://si.se/en/
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy prywatne (w partnerstwie), przy 
czym: 

 główny wnioskodawca musi mieć siedzibę w Szwecji; 

 wniosek musi obejmować co najmniej trzech uczestników z trzech różnych krajów kwalifikujących się do 
wsparcia, z których jednym jest Szwecja (jako główny wnioskodawca); 

 kraje kwalifikujące się do finansowania to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, 
Niemcy, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Federacja Rosyjska, Szwecja i Ukraina. 

Projekt nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy. 
 
Wysokość dotacji: 100 000 SEK (Koron Szwedzkich) do 500 000 SEK (Koron Szwedzkich). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 19 listopada 2019 roku do 12 lutego 2020 roku online (zakładka 
aplikacyjna dostępna na stronie Programu https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/ 

 
 
 

 
 

Ministerstwo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27 
00-060 Warszawa 
tel. 222 500 110 
mc@mc.gov.pl 
www.mc.gov.pl  

 
 
 
 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 
 
Celem OSE jest: 

 umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do internetu, 

 podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli; 

 umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkole.  
 

Wnioski mogą składać szkoły znajdujące się na liście: https://ose.gov.pl/schools.  
 
Termin składania wniosków - Zgodnie z ustawą o OSE, NASK powinien zapewnić możliwość korzystania z 
szybkiego symetrycznego internetu 100Mb/s wszystkim szkołom kształcącym osoby niedorosłe. Zgodnie z 
posiadanymi informacjami szkół spełniających to kryterium jest około 30 tys. i mieszczą się one w blisko 19 500 
lokalizacjach. NASK ze względów operacyjnych nie jest w stanie podłączyć wszystkich szkół w pierwszym roku 
prowadzenia działalności OSE. Zostało więc przyjęte, iż w 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co 
powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół. W kolejnych 
latach NASK zintensyfikuje prace i już w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ose.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-
szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu  
 
 

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
mailto:mc@mc.gov.pl
http://www.mc.gov.pl/
https://ose.gov.pl/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu
https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu
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Ministerstwo Infrastruktury 

ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
tel. (22)63 01 000 

sekretariataadamczyka@mi.gov.pl 
www.gov.pl/web/infrastruktura 

 
 
 
 
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych (państwowy fundusz celowy) 
 
Celem Funduszu jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań 
zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (z wyłączeniem 
komunikacji miejskiej). Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii. 
Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w 
życie ustawy „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz na które 
umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w 
życie. 

Oczekiwane rezultaty: 

 zwiększenie możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji 
kultury; 

 przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach; wśród 
kryteriów, na podstawie których wojewodowie będą dokonywać podziału środków Funduszu na rzecz 
samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego będące organizatorami publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacja w formie zaliczki; 

 budżet Funduszu 300.000.000 zł / rocznie (2019), 800.000.000 zł / rocznie (2020 – 2028); 

 wysokość wsparcia maks. 1 zł do 1 wozokilometra (do 2021 r.)– maks. 80 gr do 1 wozokilometra (od 2022 r.); 

 wymagany wkład własny min. 10% (wysokość dopłaty do kwoty deficytu danego przewozu). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. Nabory wniosków w poszczególnych 
województwach zostaną przeprowadzone przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/z-samorzadowcami-o-funduszu-
rozwoju-przewozow-autobusowych 
 
 
 
 

 
 

mailto:sekretariataadamczyka@mi.gov.pl
www.gov.pl/web/infrastruktura
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/z-samorzadowcami-o-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/z-samorzadowcami-o-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/z-samorzadowcami-o-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/z-samorzadowcami-o-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
tel. (22) 42 10 100 
 fax (22) 42 10 131 

www.gov.pl/web/kultura 
 
 
 

 
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 „Ochrona zabytków” 
 
Celem Programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i 
rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla 
realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, 
w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów 
zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach 
najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających 
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi 
na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, 
jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji. Kluczowym efektem działań realizowanych w 
ramach programu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych 
we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji 
nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, 
pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;  
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz 
obszarowych); 

3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystk ich prac 
lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków); 

4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac 
lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów 
indywidualnych oraz obszarowych). Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze 
środków europejskich. 

 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

 osoby fizyczne,  

 jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem 
zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. 

 
Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł; 

http://www.gov.pl/web/kultura
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 przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie koszty określone w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykaz kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 2 do 
regulaminu; 

 dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych; 

 w przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, dofinansowanie może być udzielone w kwocie do 100% nakładów koniecznych. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w dwóch terminach: 

 do 31 października 2019 roku, dla zadań określonych w pkt. 1 i 2; 

 do 31 marca 2020 roku dla wszystkich rodzajów zadań (1-4). 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Szczegółowe wskazówki na temat założenia 
konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie 
internetowej ministerstwa, zwanej dalej instrukcją Krok po kroku. 
Wnioskodawcy używający bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu, zwanego dalej podpisem kwalifikowanym: 

 wypełniają wniosek a następnie przesyłają go poprzez system EBOI w ww. terminie; 

  wraz z wnioskiem przesyłają obowiązkowe załączniki, określone w załączniku nr 1 do regulaminu 
(dokumentacja fotograficzna). 

Wnioskodawcy nie używający podpisu kwalifikowanego: 

 wypełniają wniosek i przesyłają go poprzez system EBOI w ww. terminie; 

  wraz z wnioskiem przesyłają obowiązkowe załączniki, określone w załączniku nr 1 do regulaminu 
(dokumentacja fotograficzna); 

 drukują automatycznie wypełniony formularz Potwierdzenia złożenia wniosku. Prawidłowy wydruk 
Potwierdzenia powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem 
nadanym przez EBOI. 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione 
Potwierdzenia złożenia wniosku w ww. terminie na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. 
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Ochrona 
zabytków”  
W przypadku Potwierdzenia złożenia wniosku przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data 
stempla pocztowego. 
Potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do instytucji 
zarządzającej na etapie naboru. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2 

 
 

 
 
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 
2014-2021 
Program Kultura  
III edycja 
Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym 
Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego 
 
Celem Programu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich 
warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak 
również w zakresie infrastruktury kulturalnej. 
W ramach działania będzie można wdrażać: 

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2
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 projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego); 

 projekty dotyczące budowy i rozbudowy nie zabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne 
wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego); 

W ramach jednego projektu można połączyć prace z zakresu: 

 ochrony, konserwacji i/ lub rozbudowy zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności 
kulturalnej; 

 ochrony zabytkowych ogrodów i parków; 

 budowy, rozbudowy, remontu infrastruktury kulturalnej. 
Priorytetowo traktowane będą: 
 projekty związane z miejscowymi zabytkami, które wspierają rozwój lokalny i regionalny i mają wpływ na 

społeczności lokalne; 

 projekty, które wyraźnie zachęcają do włączenia mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych projekty 
realizowane we współpracy z podmiotem z Państwa Darczyńcy; 

 projekty, które pozwolą wykorzystać w nowy sposób obiekty dziedzictwa kulturowego; 

 projekty, w których określenie głównego celu projektu zostało poprzedzone społeczną dyskusją/ konsultacją ze 
społecznością lokalną w kwestii wykorzystania zakresu projektowego budynku (nowe zastosowanie budynku 
lub nowa oferta kulturalna i edukacyjna). 

Każdy projekt realizowany w ramach naboru: 

 musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich; 

 może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie. 
 
Wnioski mogą składać: 

 publiczne instytucje kultury; 

 archiwa państwowe; 

 publiczne szkoły i uczelnie artystyczne; 

 kościoły i związki wyznaniowe; 

 organizacje pozarządowe z sektora kultury; 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii. 

Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. 
Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu - zgodnie z art. 7.2 Regulacji: 

 każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje pozarządowe, 
ustanowione jako podmiot prawny w ww. państwach; 

 każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do 
wdrażania programu; 

 osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w ww. państwach. 
 
Wysokość dotacji: 

 całkowity budżet: 60 200 000 euro; 

 dla Poddziałania 1.1.: 46 600 588 euro; 

 dla Poddziałania 1.2.: 13 570 000 euro; 

 wysokość dofinansowania:500 000 – 3 500 000 euro kosztów kwalifikowalnych; 

 wkład własny minimum 15%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można 
składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie 
www.eogkultura.mkidn.gov.pl). 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI). 

http://www.eogkultura.mkidn.gov.pl/
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 Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego wypełniają wniosek i przesyłają go 
poprzez system EBOI, a następnie  wysyłają do Operatora Programu wszystkie wymagane załączniki do 
wniosku w postaci elektronicznej na adres skrytki na ePUAP Operatora Programu, 

 Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego wypełniają wniosek i przesyłają go 
poprzez system EBOI, drukują automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”, a 
następnie wysyłają Potwierdzenie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w postaci elektronicznej na 
dysku CD/DVD na adres Operatora Programu. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-
naborze.php 
 
 

 
 
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 
2014-2021 
Program Kultura  
III edycja 
Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 
 
Celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i 
instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami 
Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, 
dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich 
dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), 
dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak 
również w innych wpisujących się w cele programu.  
Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek. 
Każdy projekt realizowany w ramach ww. dziedzin kultury i sztuki, musi również odnosić się do przedsiębiorczości 
w kulturze lub rozwoju publiczności lub włączania mniejszości etnicznych i narodowych (konieczne jest odniesienie 
się do co najmniej jednego z tych aspektów). 
Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, 
Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo 
istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę 
pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W efekcie projekty powinny 
przyczyniać się do tworzenia nowych koprodukcji. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców 
we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania jak również uwzględniać jego rolę 
zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. 
Obszary tematyczne objęte wsparciem: 

 muzyka i sztuki sceniczne; 

 sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe);  

 dziedzictwo kulturowe; 

 sektor kreatywny; 

 literatura i krytyka sztuki; 

 archiwa; 

 edukacja kulturalna i artystyczna; 

 inne wpisujące się w cele programu. 
Przykładowe rodzaje projektów: 

 organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych; 

 wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, 
fotografii, filmu i innych; 

 wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej; 

 współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów; 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php
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 współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); 
dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; 
zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; 
zarządzania dziedzictwem kulturowym; 

 wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki; 

 inne, zgodne z celami programu 
Każdy projekt musi obejmować działania wspierające co najmniej jeden z następujących aspektów horyzontalnych: 

 przedsiębiorczość kulturalna: 
Projekty powinny przyczyniać się do poprawy zdolności zarządzania instytucjami kultury, a także do wzmocnienia 
kompetencji pracowników sektora kultury, w celu ułatwienia ich funkcjonowania w środowisku rynkowym. Ich 
efektem powinno być wzmocnienie umiejętności wykorzystywania nowatorskich pomysłów w celu generowania 
korzyści na rynku oraz stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorczości w danej organizacji. 

 rozwój publiczności: 
Projekty powinny przyczyniać się do wzrostu zainteresowania, uczestnictwa i kompetencji kulturowych publiczności 
poprzez wykorzystanie nowych lub innowacyjnych metod i narzędzi oraz dotarcie do nowych grup lub grup, które 
rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Efektem realizowanych projektów powinno być również zwiększenie 
wiedzy o potrzebach widowni i stworzenie strategii rozwoju publiczności . 

 włączanie mniejszości etnicznych i narodowych: 
Projekty powinny promować włączenie mniejszości etnicznych i narodowych w wydarzenia kulturalne. Efektem 
realizowanych projektów powinny być wydarzenia artystyczne dla mniejszości  etnicznych i narodowych. 
 
Wnioski mogą składać: 

 publiczne instytucje kultury; 

 archiwa państwowe; 

 szkoły i uczelnie artystyczne; 

 kościoły i związki wyznaniowe; 

 organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury; 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. 
Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. 
 
Wysokość dotacji 

 całkowity budżet 12.300 000 euro; 

 wysokość dofinasowania:100 000-500 000 euro kosztów kwalifikowalnych; 

 wkład własny minimum 15%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można 
składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na 
stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl). Dokumenty aplikacyjne dostępne będą w zakładce 
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/dokumenty.php. 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).  
Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 wypełniają wniosek w Generatorze wniosków, a następnie przesyłają go poprzez system EBOI (każdy wniosek 
zostanie opatrzony indywidualnym numerem nadanym przez system EBOI); 

 wysyłają do Operatora Programu wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej (wraz z 
informacją o numerze wniosku z sytemu EBOI, którego te załączniki dotyczą na adres skrytki na ePUAP 
Operatora Programu: /5ij310qjlu/SkrytkaESP. 

 Wszystkie załączniki w postaci elektronicznej muszą być podpisane lub potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wnioskodawcy. 

Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 wypełniają wniosek w Generatorze wniosków, przesyłają go poprzez system EBOI, a następnie drukują 
automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”. Prawidłowy wydruk „Potwierdzenia” 

http://www.eogkultura.mkidn.gov.pl/
https://esp.mkidn.gov.pl/
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powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym 
przez EBOI; 

 wysyłają do Operatora Programu wydruk Potwierdzenia złożenia wniosku i wszystkie wymagane załączniki do 
wniosku w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD na adres Operatora Programu (tj. Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 
00-071 Warszawa). 

Przez załączniki do wniosku w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD rozumiemy: 

 w przypadku dokumentów podpisywanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy: 
skany tych dokumentów, 

 w przypadku pozostałych dokumentów: skany dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione 
„Potwierdzenia złożenia wniosku” i załączników w postaci  elektronicznej na dysku CD/DVD w terminie określonym 
w pkt. XVII.1. Ogłoszenia. 
Koperta zawierająca Potwierdzenie złożenia wniosku i załączniki w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD musi 
być opatrzona następującymi sformułowaniami: Wniosek w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2, Numer 
wniosku pełna nazwa Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, tytuł projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-
o-naborze.php 

 
 
 

 
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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Program "Opieka 75+" w 2019 roku 
 
Celem Konkursu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 
dla osób w wieku 75 lat i więcej. 
W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie (przez 
pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych)bądź 
poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

 Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia 
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. 

 Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na: 
o dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały 

dofinansowanie w ramach programu „Opieka75+”w 2018r.i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2019r., 

o dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie 
otrzymywały usług w 2018r. 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php
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Wnioski mogą składać gminy: 

 miejskie,  

 wiejskie,  

 miejsko – wiejskie do 60 tys. mieszkańców,  
które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. 
W 2019 r. program będzie realizowany w rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w 
wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. 
Ponadto, w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez 
spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta 
spowoduje, iż program obejmie swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwi przyznanie 
dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 
+ lat i więcej. 
 
Wysokość dotacji - gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji 
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% 
przewidywanych kosztów realizacji zadania. 
Wsparcia finansowego dla gmin z programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
Dotację z rezerwy celowej przekazuje wojewoda. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.). 
Środki, o których mowa w pkt 2,zaplanowane są w rezerwie celowej budżetu państwa przeznaczonej na zadania 
określone w ustawie o pomocy społecznej. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie: Gminy, zgłaszając do właściwego wojewody zapotrzebowanie na środki z 
rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu, uwzględniają w szczególności: 
przewidywaną liczbę osób w wieku75 lat i więcej, dla których usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, w miejscu zamieszkania będą świadczone przy udziale dotacji celowych z budżetu państwa; 
przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które korzystały z programu 
„Opieka 75+”w 2018r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2019r. 
; przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 
75 lat i więcej, które nie otrzymywały usług w 2018. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75 

 
 
 
 
 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 
edycja 2020 

 
Celem Konkursu jest  wsparcie tworzenia placówek „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów 
„Senior +” oraz wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu. 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację na: 

 Moduł I – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki; 

 Moduł II – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. 
W ramach modułu I jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej 
niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia 
Klubu „Senior+”. 
W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero 
stworzone lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2020. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz 
wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób 
starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. 
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Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takimi jak: 

 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje); 

 instytucje kościelne; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 kluby sportowe. 
 

Wysokość dotacji: 

 maks. 80% (tworzenie domów i klubów); 

 maks. 40% (bieżąca działalność placówek); 

 do 150.000 zł (kluby dla seniorów); 

 do 300.000 zł (dzienne domy); 

 wkład własny 20-60%. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 25 listopada 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 
roku. Należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny 
na stronie internetowej seniorplus2020.mpips.gov.pl. Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku 
„złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 7 stycznia do godz. 16.00. 
Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, 
podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do właściwego Urzędu 
Wojewódzkiego. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie 
złożonej w postaci papierowej. 
Termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego). Termin 
wysyłki ofert przez ePUAP upływa 7 stycznia (w godzinach pracy urzędów). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-
edycja-2020 

 
 
 

 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 
Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
Konkurs pn „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, 
klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i 
szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry 
podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym” 
Konkurs nr  POWR.02.09.00‐IP.03‐00‐007/19 
 
Celem Konkursu jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej 
podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności 
gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań 
kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, 
stabilnych więzi gospodarczych. W ramach projektów wspierane będzie: 

 Moduł I - włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej PS;  

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020
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 Moduł II - tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania 
procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych (będących nową formą kooperacji wprowadzoną Ustawą z dnia 
15 grudnia 2017r.o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2017 
poz.2494). 

Moduł I – włączanie PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców 
przyczyni się do wzmocnienia potencjału PS oraz zwiększenia poziomu współpracy z podmiotami biznesowymi 
działającymi w podobnym obszarze lub branży rynkowej. Włączanie będzie służyć w szczególności: 

 poprawie współpracy PS z podmiotami biznesowymi oraz nawiązywaniu trwałych relacji ekonomicznych; 

 profesjonalizacji działalności PS; 

 wzrostowi konkurencyjności PS włączających się w działalność klastrów – w szczególności poprzez 
podnoszenie jakości produktów lub usług, zmianę modelu biznesowego itp.; 

 upowszechnianiu idei ekonomii społecznej i solidarnej wśród przedsiębiorstw oraz wzajemnemu „uczeniu się” i 
wymianie dobrych praktyk; otwieraniem się klastrów biznesowych na włączanie PS itp. Szczególnie istotne 
będzie wsparcie PS w odnajdywaniu, adekwatnych dla profilu ich działalności, klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców oraz wsparcie w procesie aplikowania do tych zrzeszeń, m. in. poprzez wsparcie w 
negocjacjach, adaptacji do wymogów klastra biznesowego, wprowadzania systemów jakości, czy też wsparcie 
prawne na etapie podpisywana umowy o przystąpienie do klastra. W ramach działania powstanie także raport 
zawierający praktyczne informacje i porady w zakresie włączania PS do klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców– na podstawie doświadczeń pozyskanych w trakcie realizacji projektu. 

Moduł II – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania 
procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych, będących nową formą kooperacji (wprowadzoną Ustawą z dnia 15 
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494), 
przyczyni się do zwiększania zarówno ich jednostkowego i grupowego  potencjału, jak i do podnoszenia 
rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej i zwiększenia skuteczności rzecznictwa interesów PES. Sieci będą 
też miejscem do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w podobnych branżach, co przyczyni 
się do wzrostu konkurencyjności i potencjału całego sektora. Współpraca w ramach sieci służyć będzie w 
szczególności: 

 zwiększeniu potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych podmiotów i przedsiębiorstw, 

 zwiększaniu skali i skuteczności w ubieganiu się o udzielenie zamówień publicznych, poprzez np. tworzenie 
wspólnych ofert, 

 wspieraniu wprowadzania uniwersalnych systemów jakości (na produkt, usługę itp.), 

 wspólnemu organizowaniu sieci produkcji, handlu lub usług, 

 organizowaniu wspólnej promocji działań społecznych lub ekonomicznych, 

 promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.– Prawo 
własności przemysłowej, 

 udziałowi w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach branżowych, a także innych wydarzeniach 
promocyjnych służących zwiększaniu potencjału biznesowego PES. 

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostaną wyłonione 3 projekty. 
 
Wnioski mogą składać: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 

 związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, 

 samorząd gospodarczy i zawodowy, 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

 przedsiębiorcy. 
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W ramach przedmiotowego konkursu nie ma obowiązku realizacji projektu w formule partnerskiej. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 000 000,00 zł; maksymalna wartość projektu 
2 330 000 zł. 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%; 

 w ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od dnia 29 listopada 2019 r. do 16.grudnia 2019 r. 
(do godz. 12.00). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl Za datę 
wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA. Wnioski złożone po terminie wskazanym przez IOK w regulaminie konkursu nie są 
rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-
spolecznej-16/ 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa 
tel. (22) 244 31 42 
 fax (22) 244 32 55  
dis@msport.gov.pl 
www.msport.gov.pl  

 
 
 

 
Pilotażowa edycja Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich 
 
Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego, a co za tym 
idzie – wyeliminowanie problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym. 
Program jest elementem realizacji szerszej rządowej strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce. W jego ramach 
tworzona jest podstawa dla wszelkich innych działań – infrastruktura. 
Pilotażowa edycja tego programu to pierwsze takie przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, która inicjuje oraz 
wspiera inwestycje w zakresie zadaszeń boisk piłkarskich, a tym samym wpisuje się w rządową strategię rozwoju 
piłki nożnej w Polsce. Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Dofinansowane zostaną zadania inwestycyjne w dwóch wariantach: 

 Wariant I - zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej (powstawać będzie samo 
zadaszenie); 

 Wariant II - budowa nowego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z zadaszeniem. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie inwestycji będzie mogło wynieść do 50% jej kosztów kwalifikowanych; 

 szacunkowy koszt I wariantu, to kwota rzędu 2 – 2 500 000 zł, natomiast II wariantu 5 000 000 zł– 6 000 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się pod koniec października 2019 roku. 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-16/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-16/
mailto:dis@msport.gov.pl
http://www.msport.gov.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8544,Rusza-pilotaz-Programu-
budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich.html 

 
 
 

 
 
Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
 
Celem Programu jest  

 stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 

 poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i 
otyłości; 

 promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 

 zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

 stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych 
fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 

 tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; 

 optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; 

 promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 

 wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 
Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi narzędzie wspierające podejmowanie aktywności fizycznej w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność 
fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie 
sportowym. 
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 r. systematycznych 
zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach 
ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 
jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej 
szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową 
uczestników. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących 
powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Warunkiem realizacji programu jest 
zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy 
udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących 
z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.). 
W ramach naboru wniosków na realizację niniejszego zadania Minister Sportu i Turystyki wyłoni: 

 podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym; 

 podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim. 
 
Wnioski mogą składać podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu 
wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu na 2020 rok - 54 525 000 zł; 

 maksymalnie 95% dofinansowania; 

 podział środków w poszczególnych województwach (proporcjonalny do liczby uczniów): 
o dolnośląskie - 3 672 525 zł; 
o kujawsko-pomorskie - 2 874 150 zł; 
o lubelskie - 2 927 375 zł; 
o lubuskie - 1 437 075 zł; 
o łódzkie - 3 246 725 zł; 

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8544,Rusza-pilotaz-Programu-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich.html
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8544,Rusza-pilotaz-Programu-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich.html
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o małopolskie - 5 003 150 zł; 
o mazowieckie - 7 930 525 zł; 
o opolskie - 1 224 175 zł; 
o podkarpackie - 3 033 825 zł; 
o podlaskie - 1 596 750 zł; 
o pomorskie - 3 459 625 zł; 
o śląskie - 5 854 750 zł; 
o świętokrzyskie - 1 596 750 zł; 
o warmińsko-mazurskie - 1 969 325 zł; 
o wielkopolskie - 5 216 050 zł; 
o zachodniopomorskie - 2 182 225 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 18 grudnia 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami 
musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT www.gov.pl/sport-
turystyka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek wraz 
załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program 
Szkolny Klub Sportowy 2020 r.”. 
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (w przypadku złożenia wniosku 
osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej. 
Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do 
działania w imieniu wnioskodawcy. 
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w 
ust. 4. 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób 
wyczerpujący. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-
rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html 
 
 

 
 
 
Program „Sport dla Wszystkich” 
 
Celem Programu jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego 
społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu 
życia. Główne cele programu: 

 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia; 

 wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej 
oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju; 

 promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych; 

 promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; 

 przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz 
zjawiskom patologii społecznej; 

 niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 
Priorytety Programu: 

 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, 
dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych; 

 promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących 
solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html
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 integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych 
podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego. 

W ramach Programu realizowane będą następujące zadania: 
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, 
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, 
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego 

programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, 
4. Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w 

obszarze kultury fizycznej (odnoszących się do obszarów z pkt. 1-3). 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu 
ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki 
stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu na 2020 rok - 24 000 000 zł; 

 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (np. środki od jst, dotacje z UE czy od 
sponsorów) w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań: 
o nie mniejszej niż 20% całości kosztów przy zadaniach 1-3 
o nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania 4 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 20 grudnia 2019 roku. Oferty należy 
przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w 
systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie 
AMODIT Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i 
przekazać w formie papierowej do MSiT. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na 
adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. 
4. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy konkursu „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i 
środowiskowych – budżet 2020”. 
Datą złożenia oferty jest data: 

 osobistego dostarczenia oferty do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego  
oraz 

 wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-
rok/2703,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html 

 
 
 

 
 
Program „Sport akademicki” 
 
Celem Programu jest: 

  zwiększenie aktywności fizycznej studentów; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz 
kształtowanie zdrowego stylu życia studentów; 

 kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego; 

 wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, 
wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.  

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2703,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2703,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html
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Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest 
upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Środowisko 
akademickie to społeczność licząca prawie 1 300 000 studentów z ponad 390 publicznych i niepublicznych uczelni 
na terenie całego kraju, która buduje swój kapitał społeczny i zawodowy, istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. 
Mając na uwadze późniejsze role społeczne przyszłych absolwentów szkół wyższych, ich świadomość znaczenia 
kultury fizycznej w życiu człowieka, będzie oddziaływała na kształtowanie przyszłych polityk publicznych w tym 
obszarze. Działania aktywizujące środowiska akademickie, zarówno w zakresie współzawodnictwa uczelnianego, 
jak i powszechnej kultury fizycznej studentów, budują świadomość wagi aktywności fizycznej w nowoczesnym, 
europejskim społeczeństwie. Zakres realizowanych zadań powinien uwzględniać różnorodność zainteresowań 
studentów oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Ma to znaczenie w 
kontekście podjęcia przez studentów roli liderów stymulujących aktywność fizyczną w środowisku pracy i 
zamieszkania, m.in. poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje i przygotowujące nowe kadry dla sportu 
powszechnego. Oferta programowa kierowana do środowiska akademickiego powinna obejmować wszelkie 
możliwe formy aktywności zarówno w sportach indywidualnych, zespołowych oraz innych alternatywnych formach 
popularnych wśród studentów (różnego rodzaju odmiany fitness, tańca, tzw. sporty miejskie). Oferta ta powinna 
jednocześnie uwzględniać możliwość indywidualnego rozwoju sportowego oraz podejmowania rywalizacji na 
wszystkich poziomach współzawodnictwa akademickiego, Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 6 – Poz. 
76 a także wykorzystywać istniejącą akademicką bazę sportową. 
Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na: 

 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów; 

 wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój 
sportowy i podnoszenie umiejętności; 

 tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni. 
Termin realizacji zadań: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 
 
Wnioski mogą składać: podmioty – osoby prawne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku. O przyznanie dofinansowania 
na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w 
ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 
środowisku akademickim, tj.: 

 związki stowarzyszeń,  

 stowarzyszenia,  

 fundacje.  
W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) 
struktury organizacyjne 
 
Wysokość dotacji:  

 budżet Programu na rok 2020 – 6 000 000 zł; 

 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości 
kosztów zadania, tj. wysokość kwoty dotacji może stanowić nie więcej niż 80% całości kosztów zadania; innymi 
źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej 
infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub 
inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia). 
Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 16 grudnia 2019 r. 
Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami:  

 załącznik nr 1- zakres rzeczowy zadania publicznego,  

 załącznik nr 2 - plan rzeczowo - finansowy kosztów bezpośrednich zadania publicznego,  

 załącznik nr 3 - plan finansowy kosztów pośrednich zadania publicznego pochodzących ze środków MSiT, 

 załącznik nr 4 - program i regulamin zadania publicznego 
oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami: 
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 zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie; 

 statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony 
potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem. 

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki AMODIT dostępnym na stronie www.wnioski.msit.gov.pl. Wniosek wraz z załącznikami musi być 
sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione 
formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy 
wniosku, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT. Wnioski 
konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament 
Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. 5. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy 
naboru „Sport akademicki 2020”. 
Datą złożenia wniosku jest data: 

 osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego  
oraz 

 wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-
rok/2701,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-Akademicki.html 
 
 

 
 
 
„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży” 
 
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. 
kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach 
seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem 
igrzysk olimpijskich. 
Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: 

 zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego 
oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym, 

 zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania 
ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym, 

 udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub 
międzynarodowych, 

 wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych. 
Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach 
zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie. 
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania: 

 szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z 
Systemem Sportu Młodzieżowego, 

 współzawodnictwo sportowe, 

 organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 
Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r 
 
Wnioski mogą składać:  

 polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”; 

 Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”; 

 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej 
zwane dalej „stowarzyszeniami”. 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2701,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-Akademicki.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2701,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-Akademicki.html
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Wysokość dotacji:  

 budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z: 
o udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę 500.000,00 zł; 
o udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł; 
o organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się 

kwotę 400.000,00 zł; 

 udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do 
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2% 
możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w 
ramach innych zadań. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia  
Wnioski należy składać w terminie do dnia: 

 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych 
kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego; 

 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej 

osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT. 
Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i adres Wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie 
zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departament Sportu Wyczynowego”. 
Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzór Wniosku oraz Załączniki dostępne są na 
stronie Programu jako plik „Załączniki merytoryczno-finansowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-

rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html 
 

 
 

 
 
Program „Sport Wszystkich Dzieci” 
 
Celem Programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT, 
w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Projekt jest uzupełnieniem opracowanych i 
wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych. 
Zadania objęte dofinansowaniem: 

 Zadanie 1 – Projekt „Lokalny Animator Sportu 

 Zadanie 2 – Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży  

 Zadanie 3 – Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie 
związki sportowe  

Termin realizacji zadań: od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 
 
Wnioski mogą składać:  

 dla Zadania 1 - podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim, 

 dla Zadania 2 – podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów 
ponadregionalnych i ogólnopolskich 

 dla Zadania 3 – polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze. 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
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Wysokość dotacji:  

 kwota do rozdysponowania w naborze 49 000 000 zł w podziale na zadania: 
o Zadanie 1 – 23 000 000 zł; udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

wskazanych we wniosku jak i przy rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 50% całości kosztów 
bezpośrednich zadania dotyczących zatrudnienia animatora. Udział własny może być pokryty np. ze 
środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. 

o Zadanie 2 – 10 000 000 zł; udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie 
może być mniejszy niż 20% całości kosztów zadania (w tym również zadań jednostkowych, którymi są 
poszczególne imprezy sportowe będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze 
środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. 

o Zadanie 3 – 16 000 000 zł; udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie 
może być mniejszy niż 30%  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie: 

 dla Zadania 1 – do dnia 6 grudnia 2019 r.; 

 dla Zadania 2 – do dnia 20 stycznia 2020 r.; 

 dla Zadania 3 – do dnia 20 stycznia 2020 r. 
Dla Zadań 1 i 3 wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych na stronie 
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.gov.pl/sport-turystyka i następnie wysłany (lub złożony w siedzibie 
MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. 
Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy właściwego zadania – nabór na 2020 r. 
Dla Zadania 2 wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie 
elektronicznym AMODIT MSiT (https://wnioski.msit.gov.pl/). Wypełniony formularz należy przesłać drogą 
elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go 
wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy zadania 
– nabór na 2020 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-
rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html 
 
 

 
 
 
Program „KLUB” na rok 2020 
 
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych 
środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca 
poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na 
efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, 
organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. 
Głównymi celami programu są: 

 upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

 wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; 

 wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – 
klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; 

 inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; 

 optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Program będzie realizowany poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne 
funkcjonowanie klubu sportowego: 

 wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html
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 zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych. 
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2020 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży  

oraz  

 uczniowskie kluby sportowe. 
 
Wysokość dotacji:  

 budżet Programu na rok 2020 - 40 000 000 zł; 

 10 000 zł dotacji dla Klubu wnioskującego o wsparcie dla jednej sekcji; 

 15 000 zł  dotacji dla Klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji (klub wielosekcyjny); 

 stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) 
prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w 
przypadku klubu wielosekcyjnego); w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku 
szkoleniowców w dowolnych proporcjach; 

 kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 
4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego); środki 
finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub 
organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji; 

 dofinansowanie do organizacji 1 (tylko ) obozu sportowego; - minimum 5-dniowego, odbywającego się w innej 
gminie niż ta, w której prowadzone są regularne zajęcia sportowe objęte programem; 

 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów 
zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie 
pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii 
Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych 
przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 marca 2020 r. Wniosek musi być sporządzony 
na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem 
https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku (wraz z załącznikami: sprawozdaniem 
finansowym, aktualnym odpisem lub wydrukiem komputerowym z Krajowego Rejestru Sądowego oraz statutem 
wnioskodawcy) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data 
wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-
rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html 
 
 
 
 
 

 
 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
tel. 222 500 112 

fax (22) 601 39 88 
kancelaria.glowna@mswia.gov.pl 

www.gov.pl/web/mswia 
 
 
 
 

Dotacje na realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-
2020” 

 
Celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce przez działania w dziedzinie 
edukacji (w tym kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy 
sytuacji mieszkaniowej. Dlatego zwiększenie uczestnictwa Romów w systemie edukacji i rynku pracy, poprawa 
stanu zdrowia osób pochodzenia romskiego oraz infrastruktury mieszkaniowej zajmowanej przez rodziny romskie 
jest szansą na zbliżenie tej grupy etnicznej do standardów, które charakteryzują uczestnictwo pozostałych grup 
ludności w różnych sferach życia społecznego. 
Zadaniem programu nie jest doraźna pomoc Romom w trudnej sytuacji, ale wypracowanie mechanizmów, które 
pozwolą na trwałą poprawę ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. 
Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji 
zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji Narodowej 
podmiotom realizującym poszczególne zadania, na podstawie umów lub porozumień. 
Program zakłada realizację działań edukacyjnych i pro-zawodowych, umożliwiających zmniejszenie skali 
marginalizacji społeczno-ekonomicznej tej grupy etnicznej. W tym obszarze lokuje się zasadniczo sedno integracji 
Romów. Projektowane przedsięwzięcia mają zapewnić Romom szansę na rozpoczęcie uregulowanego życia 
społecznego oraz realne wejście na rynek pracy przez promocję alternatywnych i elastycznych form oraz metod 
zatrudnienia i organizacji pracy. Tak określone kierunki aktywności wymagają jednak form instytucjonalnych, 
łączących ideę przedsiębiorczości z funkcją organizacji pozarządowych. W praktyce chodzi o działalność 
gospodarczą oraz integrację społeczną i zawodową w jednym. Rozwiązanie takie może być podstawowym 
narzędziem polityki społecznej w zakresie aktywnej integracji Romów i zwiększania spójności społecznej. Będzie 
ono także czynnikiem poprawy warunków ich życia i pracy, zapewnienia właściwej ochrony socjalnej, trwałego 
zatrudnienia oraz zwalczania izolacji społecznej. 
Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności: 

 Obszar wsparcia II – małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) – o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) 
najczęściej dotyczą jednej dziedziny; 

 Obszar wsparcia III – ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym 
preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia 
romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe 
(ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury, itp.) oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje romskie. 
 
Wysokość dotacji (kwoty limitów) na realizację zadań  ustala Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie: 

 Obszar wsparcia II – małe granty: wnioskodawcy składają wnioski do wojewodów w dwóch egzemplarzach, w 
terminie do 31 października 2019 roku. Wnioski powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym 1 część 
załącznika nr 1 (dostępny na stronie podlinkowanej poniżej) i dodatkowo zawierać szczegółowe kosztorysy. 

mailto:kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
http://www.gov.pl/web/mswia
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Projekty poddawane są zaopiniowaniu przez komisję  (Komisja I, powołana przez Wojewodę, również z 
udziałem przedstawicieli społeczności romskiej). 

 Obszar wsparcia III – ogólnopolskie projekty systemowe: wnioskodawcy składają wnioski do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na ogólnopolskie projekty systemowe w terminie do 16 grudnia 2019 roku. 
Wnioski powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym 1 część załącznika nr 1 (dostępny na stronie 
podlinkowanej poniżej) i dodatkowo zawierać szczegółowe kosztorysy. Projekty poddawane są zaopiniowaniu 
przez Komisję (Komisja II powołana przez Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-
integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-
.html 

 
 
 

 
 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 
tel. (22) 634 96 00 

kancelaria@mz.gov.pl  
www.mz.gov.pl 

 
 
 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Infrastruktura i Środowisko 
w trybie pozakonkursowym złożonych w zakresie Modernizacji istniejących centrów urazowych (CU) (roboty 
budowlane, doposażenie) 
 
Celem Konkursu jest udzielenie dofinansowania na projekty dotyczące modernizacji istniejących centrów 
urazowych (roboty budowlane, doposażenie), ale wyłącznie te, które znajdują się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych, dostępnego pod adresem https://www.pois.gov.pl/media/22891/Zal_5_ 
Wykaz_projektow_zidetyfikowanych_1_7_20160725.pdf. 
 
Wnioski mogą składać wnioskodawcy, których projekty dotyczą modernizacji istniejących centrów urazowych 
(roboty budowlane, doposażenie) i znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych prowadzonym przez 
Instytucję Zarządzającą. 
 
Wysokość dotacji zgodnie z Wykazem projektów zidentyfikowanych. 100%, w tym maksymalnie 85% ze środków 
EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa; 80% ze środków EFRR - dla 
jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki 
prywatne) z województwa mazowieckiego 85% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze 
środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) spoza województwa 
mazowieckiego. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 31 grudnia 2019 r. Sposób składania wniosków: 
złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IP) lub wysłany w postaci dokumentu 
elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub dostarczony za 
pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres: Ministerstwo 

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-.html
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-.html
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-.html
mailto:kancelaria@mz.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/
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Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem 
„Wniosek PO IiŚ 9.1 – modernizacja istniejących CU”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pois.gov.pl/nabory/91-infrastruktura-ratownictwa-
medycznego-2/ 
 

 
 
 
 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13 
01-231 Warszawa 
tel. (22) 21 00 100 
fax (22) 21 00 101 

nck@nck.pl 
www.nck.pl 

 
 
 
 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 
 
Celem Konkursu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie 
społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych 
zasobów społeczności.  
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne 
projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na 
bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest 
na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. 
Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na 
rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.  
W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu 
merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w 
szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i 
doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną. Działania 
podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu 
instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i 
kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych 
efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich 
mieszkańców. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. 

 Pierwsza część zadania obejmuje: 
o przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej 

społeczności lokalnej; 
o opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą 

przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających; 
o w oparciu o zasady, o których mowa w pkt 2, dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z 

uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości; 
o z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji stworzenie wraz z autorami 

wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz 
wydatków, wskaźniki rezultatu; 

o prowadzenie ewaluacji I części zadania. 

 Druga część zadania obejmuje: 

mailto:nck@nck.pl
http://www.nck.pl/
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o realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich 
realizacji; 

o dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. 
Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020. 
 
Wnioski mogą składać: 

 domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z 
wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; 

 biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki 
kultury lub centra kultury i sztuki; 

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący 
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2017-2019. 
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie. 
 
Wysokość dotacji: 

 maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 000 zł brutto; 

 maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 000 zł brutto; 

 dofinansowanie pierwszej części zadania wynosi do 100% budżetu tej części zadania; 

 dofinansowanie drugiej części zadania wynosi do 95% budżetu tej części zadania. 
 
Termin składania wniosków jest 2-etapowy: 
etap I – do 9 grudnia 2019 r. 
etap II – do 14 lipca 2020 (obowiązkowe dla beneficjentów I etapu). 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem http://eboi.nck.pl/. Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia 
wniosku, a następnie przesłania go przez system EBOI w terminie naboru. Na etapie naboru Wnioskodawca nie 
jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej z zastrzeżeniem § 9 ust. 2. 
Regulaminu Naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-
kultury/aktualnosci/nabor-do-programu-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2020-ogloszony- 
 
 

 
 
 

Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 
tel. (22) 653 10 00  

www.nbp.pl  
 
 
 
 
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 
 
Celem Konkursu jest: 

 upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających 
jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, 

 zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki 
pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych), 

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/nabor-do-programu-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2020-ogloszony-
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/nabor-do-programu-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2020-ogloszony-
http://www.nbp.pl/
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 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji 
finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych, 

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

 promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego  
z rozwojem gospodarczym. 

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie: 

 inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, 

 rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia), 

 zarządzanie przedsiębiorstwem, 

 gospodarowanie budżetem domowym, 

 zapobieganie wykluczeniu finansowemu, 

 pieniądz, 

 gospodarka rynkowa, 

 instytucje i usługi finansowe, 

 nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego: 

 osoby prawne, 

 inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty 
lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe. 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do dofinansowania pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 30 000 zł. NBP 
nie finansuje projektów w 100%, tylko udziela częściowego dofinansowania, dlatego Wnioskodawca jest 
zobowiązany zapewnić wkład własny bądź uzupełnić dofinansowanie z innych źródeł. 
 
Termin składania wniosków: wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 
dni przed datą rozpoczęcia projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z najnowszej wersji jednej z 
przeglądarek internetowych, sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej. Informacje nt. instalacji 
najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: Firefox, Internet Explorer, Chrome. 
Aby ubiegać się o dofinansowanie projektów, należy wypełnić formularz wniosku i przesłać go w formie papierowej 
do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i 
Zielonej Górze). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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Narodowy Instytut Wolności 
 Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

al. Jana Pawła II 12 
00-124 Warszawa 
tel.: 601 901 225 

kontakt@niw.gov.pl 
https://niw.gov.pl/ 

 
 
 

 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 
Priorytet 5 Wsparcie doraźne 
 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Przedmiotem Konkursu jest 
udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i 
działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków 
finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. 
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na: 

 pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i 
realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC 
DORAŹNA” 

 pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze 
ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora 
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”. 

Zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w 
tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji 
pozarządowych posiadające osobowość prawną, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

 spółdzielnie socjalne,  

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, 
oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.3.Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację w 
ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 
 
Wysokość dotacji do 10 000 zł. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi 1 800 000 zł. Regulamin nie 
określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich 
bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej, a także koncepcją rozwoju organizacji w 
ramach zadania, na realizację którego została udzielona dotacja. 
 

mailto:kontakt@niw.gov.pl
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania środków 
przewidzianych na realizację Konkursu. Wnioski składane będą wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, 
dostępnego pod adresem: www.niw.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-
startuje-priorytet-5-proo/ 

 
 
 
 
 

Konkurs FIO, edycja 2020, Priorytety 2-4 
 
Celem Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, 
swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Cele szczegółowe: 

 zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych; 

 wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; 

 wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; 

 wzmocnienie potencjału III sektora. 
Do każdego celu szczegółowego w Programie FIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, jednakże w roku 
2020 uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie w trzech z nich: 

 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach 
angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem 
wiedzy w sferze działań obywatelskich. 

 Priorytet 3. Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do 
wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 

 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych 
formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania 
przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 
rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe itd. 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit; 

 Koła Gospodyń Wiejskich działające na podstawie przepisów z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń 
Wiejskich. 

Partnerstwo – w przypadku, kiedy Oferent planuje realizację projektu wspólnie z partnerami publicznymi lub 
prywatnymi możliwe jest utworzenie partnerstwa. Partnerstwo może być realizowane w trzech formułach: 

 Partnerstwo publiczno-społeczne – Oferenci (podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje) mogą tworzyć 
partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych (takimi jak np. organy administracji rządowej, jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ich związki, szkoły publiczne oraz państwowe szkoły wyższe, samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury); 

 Partnerstwo prywatno-społeczne – Oferenci (podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje) mogą tworzyć 
partnerstwa z podmiotami prywatnymi (takimi jak np. spółka akcyjna, spółka z o.o., prywatna szkoła wyższa, 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą); 
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 Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne – jest to partnerstwo trójsektorowe, łączące cechy partnerstwa 
publiczno-społecznego i prywatno-społecznego. 

Jedna organizacja może złożyć tylko jedną Ofertę. 
 
Wysokość dotacji:  

 dotacja od 20 000 zł do 120 000 zł; 

 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 23 grudnia 2020 roku (do godz. 12:00), wyłącznie w 
formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Dotacji NIW-CRSO, dostępnego na stronie internetowej 
https://generator.niw.gov.pl. DO Oferty nie dołącza się załączników. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/ 
 

 
 
 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul. Konstruktorska 3a  
02–673 Warszawa 
tel. (22) 45 90 000  
fax (22) 45 90 101 

fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

 
 
 

 
Program priorytetowy „Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż” 
 
Celem Konkursu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w 
tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Rodzaje przedsięwzięć objętych dotacją w ramach programu: 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, 
prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w 
tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości 
wytwarzanych odpadów; 

 przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w 
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania 
jako obiekty energetycznego spalania; 

 przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw 
o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o 
takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w 
tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; jako źródło spalania rozumie się stacjonarne 
urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW; 

 przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z 
działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw); 

 przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu 

https://www.niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących 
obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.: 
o technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, 
o technologie racjonalizacji zużycia ciepła, 
o modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej. 
o wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami 

elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw; 

 przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy 
jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji 
energii wykorzystuje się: 
o energię ze źródeł odnawialnych, 
o ciepło odpadowe, 
o ciepło pochodzące z kogeneracji. 

 modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych. 

 energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. 
 
Wnioski mogą składać spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele 
komunalno-bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku 
jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70 %.  Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona 
systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 
MW. 
 
Wysokość dotacji: 
Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania– 

 dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 tys. zł; 

 dla zwrotnych form dofinansowania – do 350 000 tys. zł. 
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Ciepłownictwo 
powiatowe”. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 01 marca 2019r. do 20 grudnia 2019 r. lub do 
wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator 
Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w 
§2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy 
użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż”. Dla wniosków składanych w formie wydruku 
przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w 
kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/nabor-2019-cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/ 
 
 
 
 

 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/nabor-2019-cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/nabor-2019-cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/
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Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. 
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju 
Oznaczenie naboru: 22/NC/GW/1.2/2019 
 
Celem Konkursu jest poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych, podziemnych oraz przejściowych i 
przybrzeżnych na terenie Polski poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju. 
 
Wnioski mogą składać podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, mające wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wysokość dotacji w formie pożyczki do 90 % kosztów kwalifikowanych.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do 18 grudnia 2019 r., do godz. 15.30. Przygotowane 
wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w 
przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany 
przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, oświadczenia podpisane 
zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Inwestycje w gospodarce 
ściekowej poza granicami kraju”. 
Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
nadania wniosku we właściwej placówce wnioskodawcy (liczy się data stempla pocztowego). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/sciekowej-poza-granicami-kraju/nabor/ 
 

 
 
 
 

Współfinansowanie programu LIFE 
Oznaczenie naboru: 42/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-KLIMAT 
 
Celem Konkursu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez 
Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 

 osoby prawne; 

 państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują 
realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są Współbeneficjentami 
krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE. 

 
Formy dofinansowania: 

 dotacja 

 przekazanie środków 

 pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE. 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 270 000 tys. zł., w tym: 

 dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 tys. zł, 

 dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł. 
Ogólne warunki dofinansowania: 

 dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich; 
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 warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji, 
przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych oraz pożyczki na wkład 
własny, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE; 

 pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o 
dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę 
Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego; 

 pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na 
realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków 
NFOŚiGW, lub umowa pożyczki na wkład własny; 

 pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia udzielana jest przed terminem 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia określonym w warunkach szczególnych umowy dotacji; 

 pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej może zostać udzielona w formie limitu 
odnawialnego; 

 kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji; 

 w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami 
dotyczącymi pomocy publicznej. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w trybie ciągłym do 27 grudnia 2019 r. Wnioski można 
składać za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Tryb składania wniosków: 

 dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły 

 dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły skrócony (dotyczy wniosków, które nie były składane w naborze 
ciągłym lub w ramach naboru ciągłego zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu) 

 pożyczka- nabór ciągły 
 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/ 
 
 

  
 

 
Współfinansowanie programu LIFE 
Oznaczenie naboru: 44/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO 
 
Celem Konkursu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez 
Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 

 osoby prawne; 

 państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują 
realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są Współbeneficjentami 
krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE. 

 
Formy dofinansowania: 

 dotacja 

 przekazanie środków 

 pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE. 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 270 000 tys. zł., w tym: 

 dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 tys. zł, 

 dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł. 
Koszty kwalifikowane są określone w Postanowieniach Wspólnych (Common Provisions) i pozostałych 
dokumentach programowych obowiązujących w Instrumencie Finansowym LIFE+ oraz w Model LIFE Grant 
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Agreement (wzór umowy dotacji LIFE- tłum. własne) i innych dokumentach programowych obowiązujących w 
Programie LIFE. 
Okres kwalifikowalności kosztów jest równoważny z okresem realizacji przedsięwzięcia określonym w umowie 
dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, przekazania środków na dofinansowanie 
zadań państwowych jednostek budżetowych. 
Ostateczne uznanie poniesionych w ramach projektu kosztów za kwalifikowane następuje po zaakceptowaniu 
sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia przez Komisję Europejską. Koszty uznane za kwalifikowane 
przez KE pozostają kosztami kwalifikowanymi NFOŚiGW i stanowią podstawę do wyliczenia ostatecznej kwoty 
dofinansowania NFOŚiGW. 
Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy także uwzględnić przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy 
publicznej. 
Przy wskazywaniu kosztów do sfinansowania przez NFOŚiGW dla dofinansowania w formie dotacji, przekazania 
środków, brane są pod uwagę „Preferencje finansowania przez NFOŚiGW kosztów ponoszonych w projektach 
LIFE”. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w trybie ciągłym do 27 grudnia 2019 r. Wnioski można 
składać za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.  
Tryb składania wniosków: 

 dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły 

 dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły skrócony (dotyczy wniosków, które nie były składane w naborze 
ciągłym lub w ramach naboru ciągłego zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu) 

 pożyczka- nabór ciągły. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/ 
 

 
 

 
 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
 
Celem Konkursu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, 
zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 
Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących 
wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, takie jak: 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym 
przetwarzania osadów ściekowych); 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) 
wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem wniosku. 

W zakresie przyłączy budynków wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo - 
gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności 
publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 
lub wodnym śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji; za budynki 
użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne. Pomocą nie są objęte niezabudowane 
działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli posesji 
wskazanych do wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej) ponosi Beneficjent.  
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Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych przedsięwzięć w ich zakres może zostać włączona budowa  
i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem przyczyniania 
się do wypełnienia Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz spełniania 
warunków, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej  
i oczyszczania ścieków. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.  
 
Warunki dofinansowania – w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 
Warunki dofinansowania kwota pożyczki: od 1 000 000 zł; 
oprocentowanie: 

 WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0 % w skali roku, z zastrzeżeniem pkt ii; 

 WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej niż 1,5% w skali roku – dla przedsięwzięć realizowanych przez 
tzw. „zielone gminy”. 

Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że: 

 koszty robót budowlano-montażowych i dostaw nie mogą być mniejsze niż 87% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia i obejmują wyłącznie następujące rodzaje robót i dostaw 

 koszty zarządzania przedsięwzięciem, tj. koszty nadzoru inwestorskiego nie mogą przekraczać 3 % kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia *) 

 koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, tj. dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i 
niezbędnymi uzgodnieniami, nie mogą przekraczać 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia *); 

 nie są kwalifikowane następujące kategorie kosztów: koszty planów i programów ochrony, raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, nabycia nieruchomości i zakupu gruntu, wartości niematerialnych i prawnych, 
koszty przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w przedsięwzięciu, koszty nabyc ia 
sprzętu i wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych oraz nabycia środków trwałych w formie leasingu, 
koszty usług obcych, wynagrodzeń i materiałów zużywalnych. 

 
Termin składania wniosków jest prowadzony do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 
Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r. Przygotowane wnioski należy 
składać: 
a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD"); 
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku. 
Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.30 - 15.30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/  
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Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
 
Celem Konkursu jest wsparcie finansowe realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć: 

 Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013, 
lub 

 Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020, 

w zależności od Programu Operacyjnego, w ramach którego pozyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności. 
Wnioski mogą składać: 

 Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020, 

 Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku dopłat do ceny wykupu obligacji, beneficjent musi również spełniać warunki z art. 
411 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).  
 
Formy dofinansowania: pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej. 
Intensywność dofinansowania 

 kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą 
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, 

 kwota pożyczki na zachowanie płynności finansowej nie może być większa niż maksymalna kwota 
niewypłaconych środków Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach PO IiŚ. 

Warunki dofinansowania 
dofinansowanie w formie pożyczki: oprocentowanie: 

 WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0 % w skali roku, z zastrzeżeniem zapisów w pkt ii, 

 WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej niż 1,5% w skali roku - dla przedsięwzięć realizowanych przez 
tzw. „zielone gminy”. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą 
transzę środków. 

 
Termin składania wniosków jest prowadzony do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 
Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r. Przygotowane wnioski należy 
składać: 
w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD"), 

 w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku. 

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko. Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/  
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Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona powierzchni ziemi 
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego 
użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. 
Rodzaje przedsięwzięć: 

 rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości 
użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: 
o usunięcie odpadów, 
o remediację, 
o działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, 
o ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji; 

 zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

 usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z 
przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków 
spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

 podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego. 
 
Wysokość dotacji w formie dotacji i pożyczek. Intensywność dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych; 

 dofinansowanie w formie pożyczki: 
o do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania 

zastępczego, 
o do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach. 

Warunki dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie dotacji: dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na 
realizację przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5 pkt 3) na terenach będących własnością Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; 

 w dofinansowanie w formie pożyczki - oprocentowanie: 
o WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie 

wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji; 

o WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 20 grudnia 2019 r., do godz. 15.30 lub do 
wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator 
Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji 
elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie 
kod kreskowy, oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w 
kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub 
kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 
Warszawa z dopiskiem „Ochrona powierzchni ziemi część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”. 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-1/ 
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Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 
 
Celem Konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, poprzez: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, 

 utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, 

 zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu, 

 budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu, 

 wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki; 

 przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki 
prawa handlowego; 

 posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego 
pełniące funkcje „banków żywności”; 

 Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim . 
 
Formy dofinansowania: w formie dotacji i pożyczek. Intensywność dofinansowania: 

 do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wskazanych w ust. 7.5. pkt 3 i 4. programu 

 do 30% kosztów kwalifikowanych, uwarunkowana zaciągnięciem pożyczki z NFOŚIGW, dla pozostałych 
przedsięwzięć. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo 
przedsięwzięcie. 

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. 
 
Warunki dofinansowania: 

 w formie dotacji: 
o wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; 
o w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji - 

dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% 
kwoty udzielonego dofinansowania (w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana wyłącznie z dotacji; 

o okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 

o dla zadań wymienionych w ust. 7.5 punkt 1), 2) i 5) warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki 
z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub 
innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub 
odpowiednio brutto); 

o pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę o ile jest wymagane. 

 w formie pożyczki - oprocentowanie: 
o w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w skali roku; 
o w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 p.b nie mniej niż 2% w skali roku; 
o na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy 

referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania 
stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c 
paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej”. 

 



k 

- 98 - 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się terminie od 20.05.2019 r. do 20 grudnia 2019 r., do godz. 15.30 
lub do wyczerpania alokacji środków. 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii 
NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na 
adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa 
z dopiskiem „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu 
odpadów. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-1/ 
 

 
 
 
 

Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” 
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

Celem Konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, poprzez: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, 

 utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, 

 zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu, 

 budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu, 

 wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
Rodzaje przedsięwzięć: 

 dostosowanie istniejących regionalnych instalacji RIPOK do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie’ 

 budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji: 
o odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów, 
o termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii 

cieplnej w kogeneracji, 
o odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, 
o unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie, 
o mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne; 

 rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej). 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki, 

 przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki 
prawa handlowego, spółdzielnie. 
 

Formy dofinansowania: 

 dotacja, 

 pożyczka. 
 
Warunki dofinansowania w formie dotacji - uwarunkowane zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW: 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-1/
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 do 30% kosztów kwalifikowanych, 

 kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie, 

 kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł. 
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na: 

 budowie, rozbudowie, modernizacji: 
o instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych, 
o instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem 

energii cieplnej w kogeneracji, 
o instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych, 
o instalacji do recyklingu odpadów budowlanych; 

 rozbudowie lub modernizacji istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do 
przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie, 

 rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej). 

Warunki dofinansowania w formie pożyczki - do 100% kosztów kwalifikowanych. 
Oprocentowanie: 

 WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku); 

 na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy 
referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 
„Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się terminie od 20.05.2019 r. do 20 grudnia 2019 r., do godz. 15.30 
lub do wyczerpania alokacji środków. 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 

pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 

3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 2) Instalacje gospodarowania 

odpadami. 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-2/ 

 
 
 
 

 

Program priorytetowy 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska 
 
Celem Konkursu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. 
zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich 
skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem. 
Rodzaje przedsięwzięć 

 działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja 
powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa, 

 działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji w ekosystemach, urządzenia 
wodne, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą, 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-2/
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 działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu wczesnego ostrzegania 
przed zagrożeniami, 

 realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń 
spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania 
adaptacyjne, 

 usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach, 

 zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz 
ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, 

 zakup specjalistycznego sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń naturalnych i poważnych 
awarii, 

 przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych – 
dofinansowanie w formie pożyczki. 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 30.11.2023 r., w którym to poniesione koszty mogą być 
uznane za kwalifikowane. Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z 
zastrzeżeniem, że: 

 koszty zarządzania przedsięwzięciem ograniczone są do kosztów nadzoru inwestorskiego, które nie mogą 
przekraczać 3 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (wydatki przekraczające limit stanowią koszty 
niekwalifikowane przedsięwzięcia), 

 niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu. 
Współfinansowanie projektów finansowanych ze środków zagranicznych realizowane jest w zgodzie z zasadami 
obowiązującymi w programach pomocowych, przy czym dopuszcza się finansowanie wydatków niekwalifikowanych 
w formie pożyczki, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.b. 
 
Wnioski mogą składać: 

 państwowe jednostki budżetowe (dofinansowanie w formie przekazania środków), 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (z zastrzeżeniem zapisów w pkt 4 w zakresie 
dofinansowania w formie pożyczki), 

 jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024) (jedynie w przypadku dofinansowania w formie 
pożyczki), 

 spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne (jedynie w przypadku 
dofinansowania w formie pożyczki), 

 służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń 
dla środowiska. 

 
Formy dofinansowania: 

 dotacja 

 pożyczka 

 przekazanie środków. 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 291 013 tys. zł, w tym: 

 dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 116 013 tys. zł, 

 dla zwrotnych form dofinansowania – do 175 000 tys. zł. 
W przypadku dofinansowania w formie pożyczki: dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. W przypadku 
dofinansowania w formie dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych: do 30 % całkowitej kwoty 
dofinansowania (pozostałe 70% kwoty dofinansowania stanowi pożyczka z NFOŚiGW). W przypadku 
dofinansowania w formie przekazania środków: do 50 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem rodzaju 
przedsięwzięć określonych w punkcie 7.5.7, dla którego dopuszcza się dofinansowanie do 100% kosztów 
kwalifikowanych. W przypadku jednoczesnego finansowania przedsięwzięcia ze środków dotacyjnych i 
pożyczkowych w pierwszej kolejności wypłacane są środki pożyczkowe. 
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym od 01 lutego 2019 r. do 17 grudnia 2021 r., do 
godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) 
podejmowane będą do 2022 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/ 
 

 
 
 

 

Program priorytetowy „Usuwanie porzuconych odpadów” 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód 
w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Dotacją lub pożyczką w ramach konkursu zostanie objęte 
usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz 
z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem 
usuwanych odpadów. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. 
 
Formy dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie dotacji:  
o dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste intensywność 
dofinansowania jest uzależniona od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 
w gminie - "wskaźnika G" w rozumieniu Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego: 

 G/Gg≤50% – intensywność dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych do 80%  
 G/Gg>50% i ≤70% - intensywność dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych do 60%  
 G/Gg>70% i ≤ 100% – intensywność dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych do 40%  
 G/Gg>100% i ≤ 130% – intensywność dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych do 25%  
 G/Gg>130% – intensywność dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych do 10%  

o dla pozostałych przedsięwzięć – do 10% kosztów kwalifikowanych; 

 dofinansowanie w formie pożyczki - do 100 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 08 lipca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., do godz. 
15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez 
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) , a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania 
wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,  

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii 
NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na 
adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa 
z dopiskiem „Usuwanie porzuconych odpadów” Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą 
lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/usuwanie-porzuconych-odpadow/nabor-2019-/ 

 
 
 
 
 
 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-porzuconych-odpadow/nabor-2019-/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-porzuconych-odpadow/nabor-2019-/
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Program priorytetowy „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin” 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania 
kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.: 

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, 

 wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów 
pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym, 

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

 eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk 
górniczych, 

 doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego, 

 wykonywanie prac badawczych w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać: 

 wnioski o dotację: 
o podmioty, dla których finansowanie zadań ze środków budżetu państwa jest wskazane w ustawach 

dotyczących górnictwa i których działalność regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze, 

o jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
o jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie, 
o podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa; 

 wnioski o dotację i pożyczkę (instrument łączony): przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, spółki prawa handlowego; 

 wnioski o pożyczkę: przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa 
handlowego. 

 
Formy dofinansowania: dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i 
pożyczki (instrument łączony). Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w 
formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, bądź w formie dotacji i pożyczki ( instrument łączony), przy 
czym w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych i w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, 
z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 lipca 2019 r. do 30 grudnia 2026 r., do godz. 
1530 lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez 
Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania 
wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A02-673 Warszawa z dopiskiem „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”. Dla wniosków 
składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji 
(wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin/ 
 
 
 

 
 
 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin/
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National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 
Washington, DC 20004 

tel. (202) 378-9700 
fax: (202) 378-9407 

info@ned.org 
ned.org 

 
 
 

 
Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji 
 
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji. 
Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do:  

 promowania i obrony praw człowieka i praworządności; 

 wspierania wolności informacji i niezależnych mediów; 

 wzmocnienia demokratycznych idei i wartości; 

 promowania odpowiedzialności i przejrzystości; 

 wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

 wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych; 

 promowania edukacji obywatelskiej; 

 wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów; 

 promowania wolności zrzeszania się; 

 wzmocnienia gospodarki rynkowej. 
Czas trwania dotowanego Projektu maksymalnie 12 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać lokalne, niezależne organizacje pozarządowe. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu 50.000.000 USD; 

 wysokość w wsparcia maksymalnie. 50.000 USD; 

 wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. 
 
Terminy składania wniosków:  

 10 stycznia 2020 roku; 

 27 marca 2020 roku; 

 19 czerwca 2020 roku. 
Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.ned.org (zakładka „aplikuj teraz”) po 
uprzednim zarejestrowaniu. Informacje o tym, jak prawidłowo złożyć wniosek również są dostępne na ww. stronie 
www. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/ 
 
 
 
 

 
 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
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Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 

ul. Noakowskiego 10/6a 
00-666 Warszawa 
(+48) 22 208 58 88 

kontakt@prom.info.pl 
https://prom.info.pl/ 

 
 
 

 
Konkurs grantowy w ramach programu „Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi” 

 
Celem Konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które: 

 działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym,  

 działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów; 

 wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub 
województwa. 

Okres realizacji projektów wyłonionych w Konkursie rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r. i kończy 31 lipca 2020 r. 
Wnioski zostaną ocenione pod kątem: 

 zgodności z celami Konkursu, 

 realistyczności wykonania planowanych działań i osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu. 
Szczególnym atutem proponowanych projektów będzie: 

 budowanie sieci współpracy z organizacją lub organizacjami należącymi do PROM, 

 uwzględnienie jasno sprecyzowanej wizji utrzymania zbudowanej w ramach Projektu sieci współpracy po 
zakończeniu realizacji działań projektowych, 

 uwzględnienie w projekcie innowacyjnych metod i/lub form współdziałania partnerów lub samych działań 
projektowych, 

 w wypadku wniosków, których budżet wykracza poza kwotę maksymalnego dofinasowania wskazanego w 
Regulaminie, dodatkowym atutem będzie wskazanie przez Wnioskodawcę pozostałych planowanych źródeł 
finansowania lub wysokości planowanego wkładu własnego. 

 
Wnioski mogą składać: 

 wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, które w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu są Organizacjami Młodzieżowymi lub Organizacjami Zrzeszającymi Młodzież; 

 Wnioskodawca, aby wziąć udział w Konkursie Wniosków, musi utworzyć sieć co najmniej trzech organizacji 
pozarządowych posiadających osobowość prawną. Czwartym i kolejnymi Partnerami Wnioskodawcy mogą być 
instytucje administracji publicznej i ich oddziały, a także organizacje, grupy, ruchy itd. nieposiadające 
osobowości prawnej, w szczególności młodzieżowe samorządy lokalne (np. młodzieżowe rady gmin, powiatów, 
młodzieżowe sejmiki wojewódzkie), stowarzyszenia zwykłe, grupy nieformalne; 

 Organizacje (Wnioskodawcy) powinny być organizacjami działającymi lokalnie, tj. na obszarze tego samego 
województwa; w uzasadnionych przypadkach sieci mogą zrzeszać organizacje z kilku województw, o ile 
konieczność taka wynika z natury wniosku (np. wspólny interes, doświadczenie organizacji, wcześniejsza 
współpraca) i umożliwia skuteczne zarządzanie i przeprowadzenie projektu (np. ze względu na odległość); 

 w przypadku organizacji, które posiadają oddziały lokalne o odrębnych, samodzielnych osobowościach 
prawnych – proponowana sieć nie może się składać wyłącznie z różnych oddziałów tej samej organizacji. 

 Każda organizacja w ramach Konkursu Wniosków może: 
o zgłosić tylko jeden Projekt jako Wnioskodawca, 
o być partnerem w maksymalnie dwóch innych sieciach. 

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków w Konkursie 60 000 zł; 

 maksymalna kwota dofinasowania Projektu nie może przekroczyć 30.000 zł. 

mailto:kontakt@prom.info.pl
https://prom.info.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest do dnia 6 grudnia 2019 roku. Wniosek, wraz z 
załącznikami 1-3, należy pobrać ze strony internetowej PROM (www.prom.info.pl) i wypełnić wg wzoru. Wypełnione 
wnioski należy: 

 przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@prom.info.p 

 oraz dostarczyć (pocztą lub osobiście) do biura organizatora.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20. grudnia 2019 roku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://prom.info.pl/budowa-sieci-lokalnych-miedzy-organizacjami/ 

 
 
 
 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

ul. Królowej Marysieńki 48 
02-954 Warszawa  
tel. (22) 550 28 00 
fax (22) 550 28 01 

paff@ pafw.pl 
www.pafw.pl 

 
 
 
 

Program Działaj Lokalnie 
Konkurs na afiliowane ośrodki Działaj lokalnie 
 

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez 
wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia 
oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim 
do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys. osób. W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków 
Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie 
inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności. 
 
Wnioski mogą składać organizacje, które spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne: 

 są organizacjami pozarządowymi, posiadają osobowość prawną i mają siedzibę w miejscowości liczącej do ok. 
50 tys. mieszkańców, 

 cele statutowe organizacji są zgodne z celami Programu „Działaj Lokalnie” i statut pozwala na przyznawanie 
dotacji na wspieranie celów wymienionych w par. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie 
lub organizacja jest gotowa dostosować swój statut do działalności grantodawczej, 

 są w stanie pozyskać środki finansowe przeznaczone na dotacje w lokalnym konkursie (min. 7 000 zł), 

 planują realizację pierwszego lokalnego konkursu grantowego na obszarze od 4 do kilkunastu gmin,  
z wyłączeniem terenów objętych działaniem dotychczasowych ODL (zasięg przedstawiony na stronie 
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),  

 siedziba organizacji znajduje się w gminie, która nie jest objęta zasięgiem dotychczasowych ODL (zasięg 
przedstawiony na stronie http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),  

 prowadzą księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

 mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych, 

 współpracują z różnorodnymi partnerami lokalnymi, 

 opracują wniosek aplikacyjny (załącznik) i złożą go wraz z załącznikami do ARFP. 
 

mailto:kontakt@prom.info.p
https://prom.info.pl/budowa-sieci-lokalnych-miedzy-organizacjami/
mailto:paff@pafw.pl
http://www.pafw.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu
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Wysokość dotacji - dla wszystkich Afiliowanych ODL wyłonionych w naborze dostępne będą dotacje w wysokości 
5 000 zł lub 10 000 zł (w zależności wysokości deklarowanych do pozyskania środków na lokalny konkurs 
grantowy). Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na koszty obsługi lokalnego konkursu grantowego (koszty 
administracyjne), koszty pozyskania środków na granty (kampanie fundraisingowe) i nie będą mogły zasilić puli 
konkursu przeznaczonej na dotacje na lokalne projekty. 
 
Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie trwa w trybie ciągłym. Wypełniony „Wniosek kandydata na 
Afiliowany ODL” (w jednym egzemplarzu) należy przesyłać pocztą na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w 
Polsce Nabór na Afiliowane ODL ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa elektroniczną edytowalną wersję 
wniosku (bez podpisów i załączników) prosimy przesłać na adres: arfp@filantropia.org.pl z tematem: Nabór na 
Afiliowane ODL.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-
lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/  
 
 

 
 
 
English Teaching Program 
 
Celem Konkursu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej 
znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest też wspieranie rozwoju 
zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. 
We wszystkich działaniach na pierwszym miejscu stawiany jest rozwój kompetencji językowych dzieci i młodzieży z 
terenów wiejskich i z małych miejscowości. To właśnie oni, biorąc udział w szeregu działań organizowanych przez 
nauczycieli i lokalnych liderów uczestniczących w rożnych ścieżkach Programu English Teaching, zwiększają 
znajomość języka angielskiego, nabierają pewności siebie i przełamują bariery. 
Preferowane będą następujące typy projektów: 

 wyrastające z zainteresowań i pasji nauczyciela oraz chęci działania, 

 odpowiadające na realne potrzeby uczniów, opierające się na dobrym rozpoznaniu tych potrzeb, 

 angażujące do działań bezpośrednich odbiorców projektu: uczniowie, do których projekt jest skierowany, 
wnoszą istotny wkład w jego realizacje, nie są jedynie biernymi odbiorcami działań, 

 obejmujące działania motywujące do nauki języka angielskiego i wskazujące na płynące z niej korzyści, 

 podnoszące świadomość rodziców w zakresie wagi znajomości języków obcych, 

 opierające się na autentycznej współpracy ze wskazanymi partnerami: gmina, wójtem, rodzicami, dyrekcją 
szkoły, biblioteką, wolontariuszami 

 skierowane na zewnątrz, nie tylko do szkoły, która ubiega się o dotacje, ale i do środowiska lokalnego, 

 zapewniające skuteczność i innowacyjność, wykorzystujące metody i techniki nauczania prezentowane 
podczas szkoleń metodycznych w ramach „pełnego pakietu”, lub/i zakładające także poszukiwanie nowych 
metod i form działania. 

 
Wnioski mogą składać: 

 szkoły, w których pracują oraz 

 fundacje/stowarzyszenia, z którymi współpracują nauczyciele zakwalifikowani do „pełnego pakietu” Programu 
English Teaching. 

 
Dotacja może być przyznana na inicjatywy, które: 

 są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z „żywym” jeżykiem angielskim - poza 
regularnymi zajęciami szkolnymi, bez stosowania systemu ocen i "szkolnej ławki", 

 angażują "native speaker’ów" 

 umożliwiają nauczycielom zastosowanie sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. 
"aktywnych metod nauczania" 

http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/
http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/
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 wykorzystują w nauczaniu języka obcego TIK (Techniki Informacyjno-Komunikacyjne) – programy 
komputerowe, Internet, multimedia i inne nowoczesne techniki komunikacji. 

 
Nabór uczestników następuje w cyklu dwuletnim. Ostatni nabór do ścieżki ETAs odbył się w okresie listopad 2017 - 
styczeń 2018, kolejny odbędzie się jesienią 2019 roku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.eurodesk.pl/granty/english-teaching-program oraz 
http://www.englishteaching.org.pl/pl/o-programie/english-teaching-activities 

 
 

 
 
 

The United Nations Democracy Fund (UNDEF) 

1 United Nations Plaza, Room DC1-1300 
New York, NY 10017, USA 

Tel: +1 212 963 3399 
Fax: +1 212 963 1486 

democracyfund@un.org 
www.un.org/democracyfund/ 

 
 
 
 

Granty Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Demokracji 
 
Celem Programu jest wsparcie projektów wzmacniających głos społeczeństwa obywatelskiego, promujących 
prawa człowieka i zachęcających wszystkie grupy do udziału w procesach demokratycznych. 
Projekty Wnioskodawców powinny mieścić się w co najmniej jednym z ośmiu głównych obszarów: 

 Równość płci; 

 Aktywność na rzecz społeczności lokalnych; 

 Praworządność i prawa człowieka; 

 Zaangażowanie młodzieży; 

 Wzmocnienie interakcji społeczeństwa obywatelskiego z rządem; 

 Media i wolność informacji; 

 Narzędzia do wiedzy; 

 Procesy wyborcze. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Wysokość dotacji: od 100 000 USD do 300 000 USD. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie od 22 listopada 2019 roku do 22 grudnia 2019 
roku. Wnioski należy składać poprzez Online Project Prop System (OPPS) - portal internetowy, który umożliwia 
wnioskodawcom przesyłanie formularzy wniosków projektowych do UNDEF drogą elektroniczną. OPPS jest 
dostępny za pośrednictwem strony internetowej UNDEF. Każda sesja automatycznie wyloguje kandydatów po 1 
godzinie i 45 minutach. Zaleca się pracę w trybie offline przy użyciu pustego formularza propozycji projektu jako 
odniesienia przed wprowadzeniem informacji do systemu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.un.org/democracyfund/apply-for-funding 
 
 

http://www.eurodesk.pl/granty/english-teaching-program
mailto:democracyfund@un.org
http://www.un.org/democracyfund/
https://www.un.org/democracyfund/apply-for-funding
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Urban Innovative Actions  

European Union 
Les Arcuriales, 45D rue de Tournai,  

7th floor, 59000 Lille – France 
uia-initiative.eu/en 

 
 
 
 
Program dotacyjny na współpracę rozwojową miast Urban Innovative Actions 2015-2020 
 
Celem Programu jest zapewnienie wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego 
podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. W programie mogą wziąć udział miasta 
lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących powyżej 50.000 mieszkańców. 
Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich. 
W piątym zaproszeniu do składania wniosków zainteresowane kandydowaniem miasta będą mogły opracować 
innowacyjne projekty i sprawdzić nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów: 

 jakość powietrza (air quality); 

 gospodarka cyrkulacyjna (circular economy); 

 zmiany demograficzne (demographic change); 

 kultura i dziedzictwo kulturowe (culture and cultural heritage). 
 

Wnioski mogą składać: 

 dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji 
jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców; 

 dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych 
zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 
mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub 
ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet programu 372.000.000 euro; 

 rodzaj wsparcia: dotacja/refundacja; 

 wysokość wsparcia maks. 80%; 

 wymagany wkład własny maks. 20%. 
 
Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r. Dokumenty aplikacyjne niezbędne do złożenia wniosku 
dostępne są za pośrednictwem platformy elektronicznej UIA (EEP) pod adresem https://www.uia-
initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-
launched 
 
 

 
 
 

https://uia-initiative.eu/en
https://www.uia-initiative.eu/en/air-quality-call-5
https://www.uia-initiative.eu/en/circular-economy-call-5
https://www.uia-initiative.eu/en/demographic-change
https://www.uia-initiative.eu/en/culture-and-cultural-heritage
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
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Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" 

ul. Wojskowej 6/B7 
60-792 Poznań 

tel.: 602 684 425 
ngo@dzialamyrazem.pl 
http://dzialamyrazem.pl/ 

 
 
 
 

Centrum Inicjatyw lokalnych –Regrantingowe2019 
CIL-R/2019 na realizację zadań w roku 2019 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 
wspólnego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem 
przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, które 
w terminie do 31.12.2019r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w 
tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta). 
Wspieranie poprzez udzielenie minimum 60Mikrograntów na działania wspomagające rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o 
charakterze dobra wspólnego. 
W ramach Konkursu Mikrograntów zorganizowanego w 2019roku, najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji 
Mikrograntu to 1.04.2019r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o dofinansowaniu. Realizacja 
Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30.11.2019r. Minimalny czas realizacji Mikrograntu to nie 
mniej niż 3 miesiące (minimum 90 dni kalendarzowych). Nieprzekraczalny termin rozliczenia Mikrograntu to 14 dni 
kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Mikrograntu. 
Projekty wspierane w ramach Mikrograntów powinny obejmować zakres inicjatyw oddolnych realizowanych na 
terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego. 
 
Wnioski mogą składać: 

 grupy nieformalne tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na 
podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. 
W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest 
Patronem grupy nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji Mikrograntu,  

 organizacje pozarządowe -organizacja pozarządowa i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 z ubiegania się o Mikrogrant są wykluczone organizacje, które prowadzą CIL -Lokalny. 
 
Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych. Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje 
do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2019 roku wynosi 300 000 tysięcy złotych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych 
na realizację zadań nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie oferty według wzoru zastosowanego w generatorze ofert www.witkac.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-2019/ 

 
 
 

 
 

mailto:ngo@dzialamyrazem.pl
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WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 

Al. Szucha 16 lok. 46 
00-582 Warszawa 

tel: +48 22 513 14 18 
office@wise-europa.eu 
http://wise-europa.eu/ 

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 
Projekt „Wspólny Plan” 
 
Celem Projektu jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: 

 wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań 
prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

 realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej 
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w min. 20 gminach całej Polski w okresie od października 
2019 do czerwca 2021 roku, 

 
Wnioski mogą składać: 

 gminy wiejskie, 

 gminy miejsko-wiejskie, 

 gminy miejskie, 
z terenu całej Polski, które spełnią warunki określone w procedurach. 
 
Wysokość dotacji: 

 Grant– ok. 33 000 zł na finansowanie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych (Średnia 
kwota grantu założona w projekcie ok. 30000 zł / gminę. Wartość grantu zależna jest od złożoności procesu 
konsultacji, w tym: liczby i typu narzędzi (technik) konsultacyjnych (obligatoryjnie w IPK minimum 4); rodzaju 
gminy, w tym powierzchni i liczby mieszkańców; specyfiki grupy docelowej.) 

 Warsztaty dla urzędników z zakresu planowania przestrzennego, GIS, technik i narzędzi konsultacji 
społecznych, zrównoważonego rozwoju. 

 Wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest sposób otwarty, rundami w trybie ciągłym aż do 
wyczerpania puli miejsc. Poszczególne rundy naboru będą się odbywały w następujących terminach: 

 I runda – od 17 lipca do 1sierpnia 2019 roku 

 II runda – od 6 sierpnia do 10 września 2019 roku 

 III runda – od 20 września do 31 października 

 IV runda – od 12 listopada do 13 grudnia 2019 roku. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej WiseEuropa http://wise-europa.eu/wspolny-
plan/. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać droga elektroniczna na adres partycypacja@wise-europa.eu bądź 
pocztą tradycyjną na adres: „Wspólny Plan”, WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i 
Europejskich, Al. J.Ch. Szucha 16/46, 00-582 Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wise-europa.eu/wspolny-plan/ 
 
 

 
 

mailto:office@wise-europa.eu
http://wise-europa.eu/
http://wise-europa.eu/wspolny-plan/
http://wise-europa.eu/wspolny-plan/
mailto:partycypacja@wise-europa.eu
http://wise-europa.eu/wspolny-plan/
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

ul. Szczepanowskiego 15A  
60-541 Poznań  

tel. (61) 845 62 00  
fax (61) 841 10 09  

 biuro@wfosgw.poznan.pl  
http://www.wfosgw.poznan.pl/  

 
 

 
 
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 
 
Celem Konkursu jest nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa 
wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. 
 
Wnioski mogą składać podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla 
środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska. 
 
Wysokość dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w trybie ciągłym po zaakceptowaniu listy przez 
Ministrów. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 
15A, 60-541 Poznań. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.wfosgw.poznan.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-
ogolnopolskiego-programu-finansowania-sluzb-ratowniczych-2/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:biuro@wfosgw.poznan.pl
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

ul. Szyperska 14 
61-754 Poznań 

tel. (61) 846 38 19  
fax (61) 846 38 20 

wup@wup.poznan.pl 
www.wup.poznan.pl 

 
 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne 
Działanie 7.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe 
Konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przyczyniających się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

 Typ 1 - Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową 
osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie 
instrumentów aktywizacji: 
o zawodowej - pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w 

kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług 
reintegracji i rehabilitacji społecznozawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach 
Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej1,2, 
zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi 
asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca 
zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z 
niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i 
szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami); 

o edukacyjnej - podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb 
rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności 
zawodowej (wraz ze stypendiami3 ), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi 
związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego4 , sfinansowanie zajęć w ramach 
podnoszenia kompetencji kluczowych5 , organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację 
edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych), 

o zdrowotnej - wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w 
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z 
elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), 
np.: 
 finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, 
 skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, 
 skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku 

osób uzależnionych od alkoholu6 , 
 skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających7 , 
 sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, 

mailto:wup@wup.poznan.pl
http://www.wup.poznan.pl/
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 skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

o społecznej - nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności 
i aktywności społecznej, np.: 
 organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami8 (m.in. koszty 

zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 
niepełnosprawnej), 

 finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
(indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej, 

 organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub 
wolontariuszy, 

 organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w tym kosztów 
zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę, 

 organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów 
zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę, 

 organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent 
rodziny, mediator), 

 koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny, 
 pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach, 
 organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia 

animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera), 
 praca socjalna, 
 wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji 

Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii 
Zajęciowej, 

o działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów 
aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) - m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją 
programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w 
szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze 
integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą podlegać 
również: 

 koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu; 
 koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu; 
 koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę 

będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób 
będących uczestnikami zajęć; 

 koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach; 
 koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji a w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym 
również ich opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, 
szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu; 

 koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 
aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających z 
zaplanowanej ścieżki reintegracji; 

 finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub 
przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych oraz 
stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych zawodów 
zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
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 Typ II – projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 
deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem I): 
o Sieciowanie: 

 łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie 
współpracy interdyscyplinarnej; 

 wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia 
obszarów wykluczenia społecznego; 

 wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną; 
 działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną – 

np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013; 
 doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 
 tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie 

aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. 
Warunkiem realizacji II typu operacji jest konieczność nawiązania w ramach projektu partnerstwa z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. 
Projekty w zakresie typu II dotyczące sieciowania możliwe są tylko na obszarach wskazanych poniżej, tj.: 

 na obszarze gmin, w których poziom deprywacji jest najwyższy i/lub 

 na obszarze gmin, które dotychczas nie realizowały projektów z zakresu aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
i/lub 

 na obszarze subregionu/ów województwa wielkopolskiego. Subregiony określone zgodnie z danymi Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 organizacje pozarządowe, 

 instytucje rynku pracy, 

 jednostki organizacyjne jst, 

 państwowe jednostki budżetowe, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku 
publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Przy czym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… OPS i 
PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w 
ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 
zawodowej, w szczególności: 

 PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy; 

 CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym; 

 przedsiębiorstwa społeczne; 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 

 PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej 
ustawie; 

 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 
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 podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile 
zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu; 

 podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
Wysokość dotacji – kwota przeznaczona na konkurs wynosi: ogółem: 99 411 764,71 zł w tym  wsparcie finansowe 
EFS: 84 500 000,00 zł; 

 w tym wyodrębniona pula środków (pula nr I):  
o ogółem: 96 570 626,01 zł 
o w tym wsparcie finansowe EFS: 82 085 032,10 zł 

 w tym wyodrębniona pula środków (pula nr II) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego 
dla Gnieźnieńskiego OSI:  
o ogółem: 1 200 000,01 zł 
o w tym wsparcie finansowe EFS: 1 020 000,01 zł 

 w tym wyodrębniona pula środków (pula nr III) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego 
dla Pilskiego OSI: 
o ogółem: 1 641 138,69 zł 
o w tym wsparcie finansowe EFS: 1 394 967,89 zł. 

 minimalna wartość projektu: kwota dofinansowania projektu przekracza równowartość 100 000 EUR; do 
przeliczenia ww. kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE 
aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 
85%. 

 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w 
przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) 

 do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego 15% 
wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 30 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku., do 
godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego15 
za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić 
przy użyciu formularza wskazanego w załączniku nr 8.4 do Regulaminu. Ponadto Wnioskodawca składa jeden 
egzemplarz wniosku do Punktu Informacyjnego WUP w Poznaniu w tożsamej z wersją elektroniczną wersji 
papierowej (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji 
elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dokumenty w 
wersji papierowej należy składać w siedzibie WUP w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 – Punkt Kontaktowy 
WRPO 2014+ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
Po osobistym dostarczeniu wniosku Wnioskodawca może otrzymać od pracownika IOK generowane z systemu LSI 
potwierdzenie wpływu (rejestracji w systemie LSI) wniosku złożonego w wersji papierowej w ramach prowadzonego 
naboru. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków 
nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do 
siedziby Urzędu. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika WUP przyjmującego składany wniosek nie należy 
weryfikacja kompletności złożonych dokumentów. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/338 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/338
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 17 października 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 3.8) obowiązuje od dnia 17 października 2019 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 3.7 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Działanie 1.2 15. Limity i ograniczenia. Zmiana: Doprecyzowanie zapisów w związku z planowaną 
realizacją projektu pozakonkursowego „Budowa systemu wsparcia wysokiej, jakości projektów B+R+I, w 
szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”. 

 Działanie 1.2 22. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu. Zmiana: Doprecyzowanie zapisów w związku z planowaną realizacją projektu pozakonkursowego 
„Budowa systemu wsparcia wysokiej, jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie 
nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” i planowanym uwzględnieniem w jego 
montażu finansowym środków budżetu państwa. 

 Działanie 1.2 23. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję). 
Zmiana: Doprecyzowanie zapisów w związku z planowaną realizacją projektu pozakonkursowego „Budowa 
systemu wsparcia wysokiej, jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i 
zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” i planowanym uwzględnieniem w jego montażu 
finansowym środków budżetu państwa. 

 Działanie 1.2 24. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych. Zmiana: 
Doprecyzowanie zapisów w związku z planowaną realizacją projektu pozakonkursowego „Budowa systemu 
wsparcia wysokiej, jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i 
zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” i planowanym uwzględnieniem w jego montażu 
finansowym środków budżetu państwa. 

 Działanie 1.3 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana: Dostosowanie zapisów do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca br. w sprawie c-157/17. 

 Działanie 3.3 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana: Dostosowanie zapisów do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca br. w sprawie c-157/17. 
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 Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Dodanie przypisu (przypis 
56 str. 129). Zmiana: Doprecyzowanie zapisów w celu umożliwiania aplikowania o środki projektom, które 
otrzymały pozytywną opinię JASPERS, co pozwala na ich finansowanie ze środków WRPO 2014+. 

 Działanie 4.1 21. Wkład ze środków unijnych na działanie (EUR). Zmiana: Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności wydatkowania środków w ramach Programu związana z planowanym naborem 
wniosków w ramach Poddziałania 4.1.2. 

 Działanie 4.2 21. Wkład ze środków unijnych na działanie (EUR). Zmiana: Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności wydatkowania środków w ramach Programu związana z planowanym naborem 
wniosków w ramach Poddziałania 4.1.2. 

 Podziałanie 4.5.1 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana: Umożliwienie realizacji projektów 
na obszarach dla których nie jest uchwalony plan ochrony przyrody dla rezerwatów przyrody i parków 
krajobrazowych. 

 Działanie 5.1 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana: Dostosowanie zapisów do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca br. w sprawie c-157/17. 

 Podziałanie 5.1.1 22. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu. Zmiana montażu finansowego projektów wynikająca z wystąpienia do MIIR z wnioskiem o 
możliwość uwzględnienia BP dla współfinansowanych projektów w Podziałaniu. 

 Podziałanie 5.1.1 23. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję). Zmiana: Zmiana montażu finansowego projektów 
wynikająca z wystąpienia do MIIR z wnioskiem o możliwość uwzględnienia BP dla współfinansowanych 
projektów w Podziałaniu. 

 Podziałanie 5.1.1 24. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych. Zmiana: 
Zmiana montażu finansowego projektów wynikająca z wystąpienia do MIIR z wnioskiem o możliwość 
uwzględnienia BP dla współfinansowanych projektów w Podziałaniu. 

 Podziałanie 5.1.4 6. Typy projektów. Zmiana: Aktualizacja zapisów w związku ze zmianą Strategii ZIT dla 
rozwoju AKO i zmiana zakresu rzeczowego projektu pozakonkursowego. 

 Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. Zmiana: Dostosowanie do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa i Działanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Zmiana: 
Dostosowanie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 
lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 4. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego. Zmiana: Dostosowanie do Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 6. Typy projektów. Zmiana: Dostosowanie do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 8.Grupa docelowa. Zmiana: Dostosowanie do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana: Dostosowanie do Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów. W 13. Zmiana: Aktualizacja zapisów. 

 Poddziałanie 6.4.2 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów. W 15 Zmiana: Dostosowanie do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów. W 16. Zmiana: Dostosowanie do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 6.4.2 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów. W 17. Zmiana: Doprecyzowanie zapisu. 

 Poddziałanie 6.4.2 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów. W 18. Zmiana: Dostosowanie do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
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 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 6. Typy projektów. W punkcie 1 b) zmiana w przypisie 145 - zmiana związana z 
aktualnym zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. 

 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 6. Typy projektów. Do podpunktu 1 d) dodano treść - Aktualizacja zapisów 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie7.1.1, 7.1.2. 7. Typ beneficjenta. Zmiana (dodano treść 6.) - Aktualizacja zgodnie z 
zatwierdzonymi zmianami do Programu WRPO 2014-2020 (Wersja 5.0). 

 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (zmieniono 9.) - Aktualizacja 
zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (dodano 10. i 11.) - Aktualizacja 
zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. (zmiana 16. na 18. oraz w treści) 
- Aktualizacja zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (zamiana 19. na 21.) - 
Aktualizacja zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiany w pkt 25 - Aktualizacja 
zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Treść dodana w pkt. 27 - 
Doprecyzowanie zapisów. 

 Poddziałanie 7.1.2. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Dodano 34. - Aktualizacja zapisów 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 7.1.2. 24. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – dodano 
treść - Dostosowanie zapisów do ogłaszanych konkursów. 

 Poddziałanie 7.1.2. Definicje pod tabelą. Uaktualniono definicje pod tabelą - Aktualizacja zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.1.3. Zmiana: Realokacja środków w celu zwiększenia efektywności wydatkowania środków 
w ramach Programu umożliwiająca przeznaczenie wolnych środków EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT POZ. 

 Poddziałanie 8.1.4. Zmiana: Realokacja środków w celu zwiększenia efektywności wydatkowania środków 
w ramach Programu umożliwiająca przeznaczenie wolnych środków EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT POZ (lista rezerwowa konkursu w Poddziałaniu 8.1.4). 

 Poddziałanie 8.3.1.. Zmiana: Realokacja środków w celu zwiększenia efektywności wydatkowania środków 
w ramach Programu umożliwiająca przeznaczenie wolnych środków EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT POZ. 

 Poddziałanie 8.3.4. 6. Typy projektów. Zmiana w treści - Aktualizacja zapisów zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
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 Poddziałanie 8.3.4. 6. Typy projektów. W 2. Usunięto fragm. zapisu - Aktualizacja zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 6. Typy projektów. W 4. Usunięto fragm. Zapisu - Aktualizacja zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 8. Grupa docelowa. Dodano treść w 5. - Aktualizacja zapisów zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmieniono treść w 2. - Aktualizacja 
zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana w 3. - Aktualizacja zapisów 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana w treści 5. - Aktualizacja 
zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zmiana w 7. - Aktualizacja zapisów 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zamiana 7. Na 8. oraz w treści - 
Aktualizacja zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów. Zamiana 8. na 9 oraz w treści - 
Aktualizacja zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Poddziałanie 8.3.4. Zmiana - Realokacja środków w celu zwiększenia efektywności wydatkowania środków 
w ramach Programu umożliwiająca przeznaczenie wolnych środków EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT POZ. 

 Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR). Zmiana kwot wkładu UE związana z 
przesunięciem środków (realokacja środków w celu zwiększenia efektywności wydatkowania środków w 
ramach Programu) w ramach Poddziałań:  
o działanie 1.5: poddziałanie 1.5.2 i poddziałanie 1.5.3; 
o działanie 3.1: poddziałanie 3.1.1 i poddziałanie 3.1.2; 
o działanie 4.1: poddziałanie 4.1.2, poddziałanie 4.1.3, poddziałanie 4.1.4 i poddziałanie 4.1.5; 
o działanie 4.2: poddziałanie 4.2.1; 
o działanie 8.1: poddziałanie 8.1.3 i poddziałanie 8.1.4; 
o działanie 8.3: poddziałanie 8.3.1 i poddziałanie 8.3.4. 

 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań. Aktualizacja – zgodnie z 
zatwierdzonymi zmianami do Programu WRPO 2014-2020 (Wersja 5.0). – załącznika w zakresie wartości 
wskaźników produktu w ramach Osi 3, 4 oraz 9. 

 Kryteria wyboru projektów EFRR - Aktualizacja załącznika wynikająca z zatwierdzenia zmienionych 
kryteriów przez KM WRPO 2014+. 

 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. 
Aktualizacja załącznika w zakresie projektu pn: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
(szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. 

 Roczny Plan Działań dla Osi 6 Rynek Pracy - Aktualizacja załącznika wynikająca z zatwierdzenia 
zmienionych kryteriów przez KM WRPO 2014+. 

 Roczny Plan Działań dla Osi 7 Włączenie społeczne - Aktualizacja załącznika wynikająca z zatwierdzenia 
zmienionych kryteriów przez KM WRPO 2014+. 

 Roczny Plan Działań dla Osi 8 Edukacja - Aktualizacja załącznika wynikająca z zatwierdzenia zmienionych 
kryteriów przez KM WRPO 2014+. 
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Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-3-8-z-17-pazdziernika-2019-r 
 

 
 
 

27 listopada 2019 r. opublikowano aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w 

trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 

na rok 2019. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z października 2019 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian 
do Harmonogramu naborów wniosków. Dotyczą one: 

 przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu dla Poddziałaniu 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw na 
2020 rok.; 

 zwiększenia kwoty alokacji przewidzianej na konkursy: w Poddziałaniu 7.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe oraz w Poddziałaniu 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne. 

Źródło wiadomości:  
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-
rok-2019-listopad-2019 
 

 
 
 

27 listopada 2019 r. opublikowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 na rok 

2020. 
 
Źródło wiadomości: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-
rok-2020-styczen-2020 
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