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Nr 3 (150)/2020 
 

 
 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 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia i 
kwalifikacje: 

o Strony od 4 do 5, 
o Strony od 26 do 27, 
o Strony od 39 do 41, 
o Strony od 47 do 49, 
o Strona 51, 
o Strony od 65 do 68, 
o Strony od 90 do 91, 

 Kultura i nauka: 
o Strona 15, 
o Strony od 23 do 24, 
o Strona 39, 
o Strona 51, 
o Strony od 58 do 60, 
o Strony od 68 do 74, 
o Strony od 88 do 89, 
o Strony od 91 do 92, 
o Strony od 109 do 111. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 6 do 9, 
o Strona 26, 
o Strona 39, 
o Strona 41, 
o Strona 51, 
o Strony od 79 do 84, 
o Strony od 103 do 104. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 9 do 10, 
o Strona 12, 
o Strona 28, 
o Strona 41, 
o Strona 51, 

o Strony od 94 do 101. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strona 26, 
o Strona 39, 
o Strony od 42 do 43, 
o Strona 51, 
o Strony od 78 do 79, 
o Strony od 110 do 111. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 3 do 4, 
o Strony od 10 do 11, 
o Strony od 13 do 14, 
o Strony od 19 do 20, 
o Strona 22, 
o Strona 26, 
o Strona 41, 
o Strony od 47 do 49, 
o Strona 51, 
o Strony od 75 do 79, 
o Strony od 85 do 87, 
o Strony od 104 do 105. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strony od 13 do 14, 
o Strony od 24 do 25, 
o Strony od 28 do 34, 
o Strona 38, 
o Strona 43-47, 
o Strona 50, 
o Strona 53, 
o Strony od 55 do 56, 

o Strony od 63 do 64, 
o Strony od 87 do 88, 
o Strony od 93 do 94, 
o Strony od 102 do 108. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strona 15, 
o Strony od 18 do 20, 
o Strony od 22 do 24, 
o Strony od 33 do 38, 
o Strony od 47 do 50, 
o Strona 54, 
o Strony od 61 do 63, 
o Strony od 87 do 88. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strona 21, 
o Strona 52, 
o Strona 64. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 15 do 17, 
o Strona 27, 
o Strona 39, 
o Strony od 90 do 91. 

 Infrastruktura: 
o Strony od 37 do 38. 

 Inne 
o Strona 57, 
o Strona 74. 
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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 7 Włączenie społeczne  
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
Typ 2 Usługi społeczne w MOF Poznania 
Konkurs Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/20 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów, przyczyniających się do wzrostu liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. 
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: projekty poprawiające dostęp do usług 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 
pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111 ze zm.) : 

 zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach 
zastępczych; 

 szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; 

 usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej; 

 placówki wsparcia dziennego; 

 usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, psychologia, diagnoza FAS). 

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/
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W ramach konkursu premiowane będą projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania: 

 jst, 

 jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, 
osób starszych i z niepełnosprawnościami, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty ekonomii społecznej. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogółem 730 619 zł, w tym: 
o wsparcie finansowe EFS: 653 712 zł; 
o krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 76 907 zł; 

 wymagany wkład własny – minimum 5% wydatków kwalifikowalnych; 

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

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

 minimalna wartość projektu 50 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od 25 marca 2020 r. od godziny 7.30 do 17 kwietnia 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 
nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku o 
dofinansowanie projektu do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań). 
W przypadku braku złożenia dokumentów w tożsamej wersji papierowej wniosek o dofinansowanie projektu 
przesłany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego nie zostaje uznany za skutecznie złożony i pozostaje bez 
rozpatrzenia. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/341 
 
 

 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego 
Konkurs Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 
 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 
Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:  

 inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i 
ustawiczne poprzez: 
o przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt 

oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów;  

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/341
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o budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce 
dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych 
sytuacjach; uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na 
określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium 
oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne; 

 inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe 
Koperniki”):  
o projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty; 
o projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i 

uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku 
pracy.  

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz 
modernizacją i adaptacją istniejących obiektów. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu 
do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji realizowane są pod 
warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie 
planowanej inwestycji. Wsparcie dotyczące inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do 
działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji powinno wynikać z 
inteligentnych specjalizacji lub strategii rozwoju regionalnego oraz odpowiadać na zidentyfikowane deficyty, 
poparte weryfikowalnymi danymi. 

Przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach: 

 bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy 
publicznej, a także w ramach, których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa. Do działalności mieszczącej się w ramach krajowego systemu 
edukacji (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe program nauczania musi uwzględniać 
również podstawę programową kształcenia w zawodach), nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy 
publicznej (działalność ta, co do zasady, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
wspólnotowych);  

 objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów 
komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wsparcie udzielane będzie w ramach 
pomocy na infrastrukturę lokalną lub pomocy de minimis. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; 

 szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące; 
organizacje pozarządowe; 

 szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów 
niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego). 

Partnerstwo 
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. Partnerem w projekcie nie może zostać 
podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (w tym na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o 
finansach publicznych). 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Konkursu 42 000 000 zł; 

 projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków 
kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że 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; 

 projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków 
kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: 
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o projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) - kwota pomocy nie może 
przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji; zysk 
operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz 
przedstawionych w Studium Wykonalności; 

o w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość 
przedmiotowej pomocy w ramach projektu nie może przekroczyć 700 000 zł; 

o w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Regulaminu 
Konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, 
która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia); 

 minimalna wartość projektu: 
o 250 000 zł (projekty infrastrukturalne);  
o 50 000 zł (zakup wyposażenia). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od 1 kwietnia 2020 roku od godziny 7.30 do 19 czerwca 
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 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 odpowiednio: 

 kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury; 

 analizy potrzeb/trendów demograficznych na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat); 

 analizy opcji wykazującej, że inne alternatywy wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są 
wykonalne (w sytuacji udokumentowanego braku możliwości adaptacji istniejących obiektów) – jeśli dotyczy. 

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. Punkt Naboru Wniosków znajduje się w 
holu głównym UMWW i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 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/343 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 pn. Program „Szkolny Klub Sportowy” na 
terenie województwa wielkopolskiego 
 
Celem Konkursu jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
w roku 2020, określonego w § 6 ust. 7 pkt. 2) „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020”, tj. realizacja programów na rzecz poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży takich jak 
„Szkolny Klub Sportowy”. 
W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia 
poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do: 

 stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/343
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 poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i 
otyłości,  

 promocji zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 

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

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

 tworzenia warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, 

 optymalizacji wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, 

 promocji różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, 

 wsparcia kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 
Ponadto szczególnym celem konkursu jest dofinansowanie „Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”, 
ogłoszonego decyzją nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia 
Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz.Urz. MSiT z 2019 r. poz. 61), na podstawie § 8 Rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1638). 
Program „Szkolny Klub Sportowy” to 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. 
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, 
nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do 
prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. 
Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. 
regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. 
Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz 
niezbędnego sprzętu do ich organizacji. 
Zajęcia sportowe winny odbyć się w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że: 
zajęcia sportowe, na które oferent planuje przeznaczyć dotację, powinny odbyć się w terminie od 1 maja 2020 roku 
do 15 grudnia 2020 roku, 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu przez 
oferenta (np. osiągniętego w wyniku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, w tym: 
wpisowego lub opłaty za uczestnictwo, sprzedaży biletów wstępu czy sprzedaży materiałów szkoleniowych, 
konferencyjnych, promocyjno-informacyjnych), a środki finansowe pozyskane na realizację zadania publicznego 
muszą zostać przeznaczone w całości na jego realizację. Zadanie musi być realizowane nieodpłatnie, tj. uczestnicy 
zajęć sportowych nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w tych zajęciach. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez 
co najmniej dwa uprawione podmioty działające wspólnie. Uprawnione podmioty działające wspólnie, przyjmując 
zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, ponoszą odpowiedzialność solidarną za 
wykonanie zadania publicznego. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet na realizację zadania w roku 2020 – 120 000 zł. 
 
Termin składania wniosków: 20 marca 2020 roku do godziny 15:30. W celu przystąpienia do Konkursu należy 
złożyć: 

 ofertę realizacji zadania publicznego wypełnioną w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator 
ofert i sprawozdań w serwisie Witkac.pl, 

 „potwierdzenie złożenia oferty” (zwane „PZO”) w formie papierowej wygenerowane za pomocą Witkac.pl. 
PZO w formie papierowej należy składać w siedzibie i w godzinach pracy (tj. 7:30 - 15:30) Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu, kod 
pocztowy: 61-714: 



 

- 8 - 
 

 w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze), lub 

 w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki (IX piętro, budynek A, pokój 932). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-
otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje 
https://bip.umww.pl/artykuly/2825853/pliki/20200228091509_zal.1kult.fiz.oko2020kfsks.pdf 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 pn Program powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” na terenie województwa wielkopolskiego  
 
Celem Konkursu jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
w roku 2020, określonego w § 6 ust. 7 pkt. 2) „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020”, tj. realizacja programów na rzecz poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży takich jak 
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 
W konkursie zostanie wybrane zadanie publiczne zmierzające do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia 
poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:  

 upowszechniania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

 nabycia przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 

 profilaktyki przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,  

 zapobiegania zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w 
dodatkowych zajęciach sportowych, 

 efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie), 

 wyrównywania szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności 
uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, 

 edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.  
Ponadto szczególnym celem konkursu jest dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem 
Pływać”, ogłoszonego decyzją nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach 
zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz.Urz. MSiT z 2019 r. poz. 
60) w załączniku nr 2, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w 
sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222). 
Program Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania, ponadto jest propozycją 
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza 
obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej 
nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i 
podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego 
uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Obiekt, na którym odbywają się zajęcia 
sportowe, powinien być zabezpieczony przez ratowników wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem pływalni (krytych i odkrytych) oraz 
akwenów wodnych. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani 
z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. 
Zajęcia sportowe, na które oferent planuje przeznaczyć dotację, powinny odbyć się w terminie od 1 maja 2020 roku 
do 7 grudnia 2020 roku. 
 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje
https://bip.umww.pl/artykuly/2825853/pliki/20200228091509_zal.1kult.fiz.oko2020kfsks.pdf
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez 
co najmniej dwa uprawione podmioty działające wspólnie. Uprawnione podmioty działające wspólnie, przyjmując 
zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, ponoszą odpowiedzialność solidarną za 
wykonanie zadania publicznego i za powstałe zobowiązania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 
 
Wysokość dotacji: budżet na realizację zadania w roku 2020 – 80 000 zł. 
 
Termin składania wniosków: 20 marca 2020 roku do godziny 15:30. W celu przystąpienia do Konkursu należy 
złożyć: 

 ofertę realizacji zadania publicznego wypełnioną w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator 
ofert i sprawozdań w serwisie Witkac.pl, 

 „potwierdzenie złożenia oferty” (zwane „PZO”) w formie papierowej wygenerowane za pomocą Witkac.pl. 
PZO w formie papierowej należy składać w siedzibie i w godzinach pracy (tj. 7:30 - 15:30) Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu, kod 
pocztowy: 61-714: 

 w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze), lub 

 w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki (IX piętro, budynek A, pokój 932). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-
otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje 
https://bip.umww.pl/artykuly/2825853/pliki/20200228091510_zal.2kult.fiz.oko2020kfup.pdf 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 - „Wielkopolskie Obchody Światowego 
Dnia Turystyki" 
 
Celem Konkursu jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2020, określonego w § 6 ust. 10 pkt. 5 „Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020”. W konkursie zostanie wybrana oferta realizacji zadania publicznego zmierzająca do 
organizacji wydarzenia mającego na celu podniesienie wiedzy o atrakcjach turystycznych województwa 
wielkopolskiego, popularyzację walorów turystycznych Wielkopolski, a także wymianę wiedzy i doświadczeń oraz 
integrację osób zaangażowanych w rozwój turystyki w Wielkopolsce. 
Szczegóły zadania: organizacja, w całości w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, 
jednodniowego spotkania podnoszącego wiedzę o atrakcjach turystycznych województwa wielkopolskiego, 
promującego walory turystyczne Wielkopolski, sprzyjającego wymianie wiedzy i doświadczeń oraz integracji osób 
zaangażowanych w rozwój turystyki w Wielkopolsce. Zadanie powinno składać się z dwóch części: konferencyjnej i 
krajoznawczej.  
W ramach realizacji zadania oferent winien zapewnić: 

 w zakresie części konferencyjnej: salę konferencyjną z wyposażeniem audio-wizualnym oraz serwis kawowy i 
poczęstunek dla uczestników, 

 w zakresie części krajoznawczej: zwiedzanie wybranej atrakcji turystycznej/wybranych atrakcji turystycznych 
wraz z opiekunem/pilotem/przewodnikiem, 

 transport uczestników na cały czas trwania Obchodów, tj.: transport z centrum Poznania do miejsca organizacji 
Obchodów i z powrotem oraz w trakcie trwania części krajoznawczej. 

„Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki” winny odbyć się w piątek w dowolnym terminie pomiędzy 18 
września 2020 roku a 9 października 2020 roku. 
 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje
https://bip.umww.pl/artykuly/2825853/pliki/20200228091510_zal.2kult.fiz.oko2020kfup.pdf
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez 
co najmniej dwa uprawione podmioty działające wspólnie. Uprawnione podmioty działające wspólnie, przyjmując 
zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, ponoszą odpowiedzialność solidarną za 
wykonanie zadania publicznego i za powstałe zobowiązania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 
 
Wysokość dotacji: budżet na realizację zadania w roku 2020 – 20 000 zł. 
 
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2020 roku do godziny 15:30. W celu przystąpienia do Konkursu należy 
złożyć: 

 ofertę realizacji zadania publicznego wypełnioną w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator 
ofert i sprawozdań w serwisie Witkac.pl, 

 „potwierdzenie złożenia oferty” (zwane „PZO”) w formie papierowej wygenerowane za pomocą Witkac.pl. 
PZO w formie papierowej należy składać w siedzibie i w godzinach pracy (tj. 7:30 - 15:30) Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu kod 
pocztowy: 61-714: 

 w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze), lub 

 w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki (IX piętro, budynek A, pokój 932). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-
otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 688, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
Rodzaje zadań w ramach Konkursu: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób; 

 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 działalność na rzecz integracji cudzoziemców. 
Tytuły zadań: 

 Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin. 

 Przeprowadzenie audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami min. 30 instytucji użyteczności 
publicznej podlegających samorządowi województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem narzędzia pomiaru 
dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. 

 Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej. 

 Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. 

 Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć pn. Wielkopolskie Dni Seniora prezentujących 
pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych. 

 Innowacyjne metody wsparcia mieszkańców domów pomocy społecznej na przykładzie trzech innowacji 
wypracowanych w ramach projektu "Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną" usługi opiekuńcze dla 
osób zależnych: 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje
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o Kronika wspomnień - jako twórcza forma wsparcia seniorów w procesie adaptacji do życia w domu pomocy 
społecznej i/lub 

o Kołdra terapeutyczna seniora i/lub 
o Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów - zooterapia w domu pomocy społecznej. 

 Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie 
wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach. 

 Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży. 

 Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez 
działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny. 

 Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi. 

 Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów 

 Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim. 
 
Wnioski mogą składać: podmioty prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z 
zakresem zlecanego zadania. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.). 
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę 
wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe 
zobowiązania. 
 
Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota dotacji 15 000 zł; 

 budżet na rok 2020 dla poszczególnych rodzajów zadań: 
o pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób – 140 000,00 zł; 
o wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 160 000,00 zł; 
o działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 380 000,00 zł; 
o działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 240 000,00 zł; 
o działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 30 000,00 zł. 

 
Termin składania wniosków: wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora 
Ofert i Sprawozdań witkac.pl w terminie do 13 marca 2020 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną i złożoną w systemie 
ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 16 
marca 2020 roku do godziny 15:30. 
O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_76---ogloszenie-
otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-120141301 
 
 

 
 

 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_76---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-120141301
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_76---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-120141301
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Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, 
z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 
 
Celem Konkursu jest realizacja zakupu węzy pszczelej wyprodukowanej z wosku pszczelego pochodzącego od 
Apis Meliffera, spełniającego polską normę PN-R-78890 oraz organizacja dystrybucji zakupionej węzy do 
pszczelarzy na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
Szczegółowy opis zadania: 

 miejsce realizacji zadania – teren województwa wielkopolskiego; 

 czas realizacji zadania: do 15.11.2020 r. 

 zakres zadania obejmuje: 
o część realizacyjną - zakup węzy w tym opracowanie szczegółowego zapotrzebowania i programu 

dystrybucji,  
o część dystrybucyjną – realizacja dystrybucji węzy w Wielkopolsce według opracowanego szczegółowego 

planu z zachowaniem proporcjonalności w zależności od ilości rodzin pszczelich,  
o promocja zadania – publikacja relacji z przeprowadzanego zadania w mediach lokalnych (prasa, radio, 

portale internetowe itp.),  
o przygotowanie powierzchni reklamowych (np. baner, tablice, rollup itp.) z nazwą zadania oraz napisem: 

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” oraz herbem Województwa 
Wielkopolskiego, które zostaną umieszczone w widocznych miejscach w zaopatrzonych pasiekach, 
siedzibach kół, do końca trwania programu. 

Adresaci zadania:  

 adresaci zadania powinni być rekrutowani wyłącznie z pośród pszczelarzy, których pasieki znajdują się na 
terenie Województwa Wielkopolskiego i ich działalność realizowana jest na terenie Województwa 
Wielkopolskiego; 

 lista adresatów zadania wraz z planem dystrybucji musi zostać skonsultowana i ostatecznie zaakceptowana 
przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego po 
wyłonieniu oferenta. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące 
statutową działalność pożytku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego. 

 
Wysokość dotacji: budżet na zadanie w 2020 roku – 2 000 000,00 zł – w ramach Konkursu zostanie wybrana 1 
oferta. 
 
Termin składania wniosków: do 31 marca 2020 roku do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty 
bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 
sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pokoju 564 przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu, kod 
pocztowy 61 - 714. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Departamentu (nie decyduje data 
stempla pocztowego). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_77---ogloszenie-
otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-127143547 
 
 

 
 

 
 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-127143547
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-127143547
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Urząd Miasta Poznania 

Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

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

 
 
 
 
Otwarty konkurs ofert nr 42/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest: 

 zwiększenie wiedzy i kompetencji grupy docelowej w zakresie sposobów pracy z dziećmi/młodzieżą zagrożoną 
dyskryminacją/wykluczeniem społecznym,  

 wzrost wiedzy i kompetencji grupy docelowej w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania 
dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej motywowanej stereotypami i 
uprzedzeniami, 

 wzrost wiedzy i kompetencji grupy docelowej w obszarze profilaktyki przemocy seksualnej i motywowanej 
płcią, wzmocnienie umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych dla dzieci i młodzieży 
przez grupę docelową, 

 wzrost rozumienia oraz zaangażowania grupy docelowej w działania na rzecz kształtowania wśród dzieci i 
młodzieży postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i respektowaniu praw 
człowieka, 

 promowanie dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń wśród grupy docelowej na temat pracy z dziećmi i 
młodzieżą w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu/dyskryminacji oraz przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami. 

W przedmiotowym konkursie poprzez grupę docelową - kadrę pracującą z dziećmi/młodzieżą rozumie się: kadrę 
pedagogiczną placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, kuratorów 
rodzinnych czy innych specjalistów bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w roli 
wychowawców/opiekunów itp. 
Przykładowe rezultaty zadania: 

 liczba uczestników poszczególnych warsztatów/szkoleń/seminariów/konferencji, 

 liczba warsztatów/szkoleń/seminariów/konferencji, 

 liczba inicjatyw/programów stworzonych przez uczestników projektu, 

 raport ewaluacyjny z rekomendacjami/wnioskami z projektu. 
 
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. z 201 r. poz. 688, 1570, 2020) prowadzące 
działalność statutową w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem: 100 000,00 zł; 

 całkowity wkład nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania. 
 
Termin składania wniosków upływa 25 marca 2020 roku. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą 
platformy www.witkac.pl. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i 
złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, w kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Poznań, 3 Maja 46, 61-728, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia 
naboru ofert na platformie witkac.pl. Decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii. 
 

http://www.poznan.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-o-otwartych-konkursach-
ofert-na-realizacje-zadan-w-obszarze-upowszechnianie-i-ochrona-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-
obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji,c,8680/ 
 
 

 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-o-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-w-obszarze-upowszechnianie-i-ochrona-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji,c,8680/
https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-o-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-w-obszarze-upowszechnianie-i-ochrona-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji,c,8680/
https://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-o-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-w-obszarze-upowszechnianie-i-ochrona-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji,c,8680/
mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/
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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. 
 
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/ 

 
 
 
 
 

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: 

mailto:ambassaden.warszawa@gov.se
http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/
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/
mailto:bgk@bgk.com.pl
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 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. 

 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. 
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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. 

 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/ 
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Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

ul. Jasna 14/16a 
00-041 Warszawa 
tel. (22) 295 00 30 
fax (22) 295 00 31 
cprdip@cprdip.pl 

www.cprdip.pl 
 
 

Otwarty Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w 
Stosunkach Polsko-Rosyjskich 
Edycja IX 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków, zapewniających realizację przedsięwzięcia, 
ukierunkowanych w szczególności na: 

 rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; 

 prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i 
kulturowej; 

 wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;  

 rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. 
Środki z dotacji celowej pozyskanej drogą konkursu mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, 
zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia, a także ich honorariów, jeśli jest to przewidziane w 
budżecie – zgodnie z Regulaminem Konkursu zaliczamy je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także 
wynagrodzenie księgowego i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty 
promocji itp. 
Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2020 roku. 
 
Wnioski mogą składać: instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i 
samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne. 
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 
Dwóch lub więcej wnioskodawców działających wspólnie może złożyć jeden wniosek (wniosek wspólny). 
 
Wysokość dotacji: 

 Organizator konkursu nie określił minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania; 

 wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 20% budżetu przedsięwzięcia –może być 
finansowy, rzeczowy lub osobowy np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę 
godzinową (w tym roku jest to 16,00 zł) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy 
realizacji przedsięwzięcia; może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu niezbędnego do 
realizacji przedsięwzięcia itp.; za wkład własny uważane są także środki finansowe uzyskane przez 
wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników przedsięwzięcia. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 10 marca 2020 r. Wniosek składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Dokument elektroniczny powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  
Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 
1051, 1495 i 2005), przesyłką kurierską lub w innych sposób, na adres: 

 budynku siedziby Centrum: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Biuro Badań i Projektów ul. 
Jasna 14/16A 00-041 Warszawa; 

mailto:%20cprdip@cprdip.pl
http://www.cprdip.pl/
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 skrytki pocztowej Centrum: 3 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia skrytka pocztowa nr 44 00-
950 Warszawa. 

Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: 
cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „IX Otwarty Konkurs”. Po złożeniu wniosku 
w formie dokumentu elektronicznego informację o tym fakcie przekazuje się na adres poczty elektronicznej: 
cprdip@cprdip.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,zglos_sie.html 

 
 
 
 
 

Centrum Projektów Europejskich 

Krajowa Instytucja Wspomagająca 
ul. Domaniewska 39a 

02-672 Warszawa 
tel. (22) 378 31 00 
fax (22) 201 97 25 

www.kiw-pokl.org.pl  
 
 
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 

 
Celem Konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z 
partnerami zagranicznymi w ramach tematu „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności 
zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.” Przedmiotem konkursu są projekty, 
których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z 
kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który 
w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Projekt ma na celu wypracowanie i 
wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i 
emerytalnym.  
Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów (zadań): 

 Etap 1 – przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym; 

 Etap 2 – testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z ewentualnym wsparciem 
partnera ponadnarodowego; 

 Etap 3 – analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz 
wsparcia partnera ponadnarodowego; 

 Etap 4 – opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do wdrożenia z 
uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem wsparcia partnera 
ponadnarodowego; 

 Etap 5 – działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki, z ewentualnym wsparciem partnera 
ponadnarodowego; 

 Etap 6 – wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub 
partner/rzy krajowy/wi), w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w 
projekcie współpracy ponadnarodowej. 

 

http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,zglos_sie.html
http://www.kiw-pokl.org.pl/


 

- 20 - 
 

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty 
projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną. 
Partnerem ponadnarodowym mogą być tylko podmioty pochodzące z grupy państw członkowskich UE realizujących 
Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Lista potencjalnych krajów partnerskich stanowi załącznik nr 23 do 
Regulaminu konkursu. 
W celu wspólnej realizacji projektu współpracy ponadnarodowej, oprócz partnerstwa z partnerem 
ponadnarodowym, może zostać również utworzone partnerstwo z partnerem pochodzącym z Polski. Projektodawca 
projektu pełni rolę lidera partnerstwa. 
 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór 
nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne; 

 administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne; 

 jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty; 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast; 

 instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy; 

 instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy 
społecznej; 

 szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego; 

 uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; 

 przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa; 

 organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia; 

 podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne; 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców; 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, 
federacje organizacji pozarządowych; 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogólna pula środków 20 000 000 zł; 

 alokacja przeznaczona na projekty dotyczące wsparcia dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 5 000 000 zł; 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) 
wynosi 97% wydatków kwalifikowanych. 

 minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych; 

 minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 kwietnia 2020 roku do 4 maja 2020 roku do godz. 
14.00. Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego w języku polskim za pośrednictwem aplikacji 
SOWA https://sowa.efs.gov.pl/. Nie ma konieczności składania wniosku opatrzonego podpisem kwalifikowanym. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-
ponadnarodowa-23/?ts=637170243757140485 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-23/?ts=637170243757140485
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-23/?ts=637170243757140485
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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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Council Of The Baltic Sea States 

Slussplan 9 ∙ PO Box 2010 
111 30 Sztokholm ∙ Szwecja 

Tel.+46 8 440 19 20 
Faks: +46 8 440 19 44 

cbss@cbss.org 
cbss.org 

 
 
 
 
Instrument Wspierania Projektów (Project Support Facility – PSF) 2020-2022 
Wsparcie projektów młodych mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego 
 
Celem Programu jest wsparcie projektów stworzonych przez młodych lub adresowanych do młodych ludzi w 
regionie Morza Bałtyckiego.  
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB: 

 Tożsamość regionalna – projekty powinny przyczyniać się do wzmacniania głosu młodych ludzi w procesach 
decyzyjnych i dialogu nt. historii, dziedzictwa kulturowego i przyszłości regionu Morza Bałtyckiego. Realizacja 
projektów powinna wspomagać aktywność młodych ludzi we współpracy kulturalnej i edukacyjnej w regionie. 

 Zrównoważony i dobrze prosperujący region – projekty powinny stymulować zaangażowanie młodych ludzi w 
obszarach, które przyczyniają się do dobrostanu regionu, uwzględniających społeczny, ekonomiczny i 
środowiskowy aspekt rozwoju m.in. poprzez wspieranie mobilności młodych naukowców, rozwój kompetencji w 
zakresie zrównoważonej gospodarki oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia wśród młodych. 

 Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być m.in. podnoszenie kompetencji młodych ludzi w 
działaniach zwiększających stabilność i bezpieczeństwo regionu m.in. poprzez podnoszenie świadomości i 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz pożarnictwa. Projekty wpisujące się w ten priorytet 
mogą także podejmować zagadnienia przeciwdziałania przemocy i wykorzystywania młodych ludzi, w tym 
również w kontekście handlu ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego. 

Grupa docelowa powinna obejmować od uczniów szkół średnich po młodych profesjonalistów w wieku od 15 do 30 
lat. Wnioski projektowe mogą dotyczyć wszystkich trzech długoterminowych Priorytetów CBSS, jeśli dotyczą 
młodych ludzi, zaspokajają ich potrzeby lub dotyczą ich pomysłów. 
 
Wnioski mogą składać m.in. organizacje młodzieżowe, organizacje pracujące lub planujące współpracę z młodymi 
ludźmi, instytucje edukacyjne, władze lokalne, regionalne i centralne. Organizacja musi prowadzić działalność 
przynajmniej od dwóch lat. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet na 3-letnią edycję Programu 1 000 000 euro; 

 maksymalna kwota dofinansowania 65 000 euro. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 marca 2020 roku. Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami 
należy przesyłać w języku angielskim na adres psf@cbss.org.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.cbss.org/psf/ 
 
 

 
 
 

mailto:cbss@cbss.org
https://www.cbss.org/psf/
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European Commission 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Avenue du Bourget 1 
J59 BE-1049 Brussels 

Belgium  
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en  

 
 
 
 
Konkurs na realizację projektów współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich 
 
Celem Konkursu jest odnowienie, wzmocnienie i zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej i regionu Bałkanów 
Zachodnich poprzez aktywną współpracę kulturalną i współtworzenie kultury, sztuki, a także wsparcie 
konkurencyjności sektora kultury w krajach obszaru Bałkanów Zachodnich. Działanie jest elementem budowania 
międzynarodowych stosunków kulturalnych Unii Europejskiej i państw spoza niej, także w kontekście akcesji bądź 
preakcesji krajów regionu Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty Europejskiej. 
Konkurs na Projekty współpracy z Bałkanami Zachodnimi wzorowany jest na konkursie w obszarze grantowym 
„Projekty współpracy europejskiej” i w znacznej części ma podobne cele i priorytety, jak również strukturę 
opracowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, pracy projektowej opartej na ścisłej 
międzynarodowej współpracy partnerskiej. Działania projektowe mogą dotyczyć m.in. dziedzictwa kulturowego 
(materialnego i niematerialnego), integracji poprzez kulturę i sztukę, budowania sieci współpracy międzynarodowej 
w zakresie wybranych dziedzin sztuki, rozwoju kompetencji twórców i profesjonalistów sektorów kultury i 
kreatywnego. Istotne jest, aby projekty przyczyniały się do nawiązywania i pogłębiania współpracy 
międzynarodowej w sektorach kultury i kreatywnym państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów regionu 
Bałkanów Zachodnich, oraz rozwoju potencjału organizacji i instytucji sektora kultury w krajach regionu Bałkanów 
Zachodnich. 
Do priorytetów, które powinny realizować składane projekty, należą: 

 budowanie i wzrost potencjału organizacji i instytucji w sektorach kultury i kreatywnym w regionie Bałkanów 
Zachodnich – działania mające na celu budowanie i wzrost potencjału organizacji i instytucji kultury w regionie 
Bałkanów Zachodnich mogą dotyczyć m.in. tworzenia nowych i długofalowych partnerstw oraz sieci 
współpracy międzynarodowej, rozwoju nowych strategii i rozwiązań dla sektorów kultury i kreatywnego, 
wzrostu konkurencyjności sektora, dostosowania do zmiany cyfrowej oraz rozwoju publiczności; 

 wsparcie ponadnarodowej mobilności artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sztuką oraz 
ponadnarodowego obiegu dzieł – działania mające na celu wsparcie międzynarodowej mobilności twórców i 
profesjonalistów oraz obiegu dzieł w regionie Bałkanów Zachodnich lub pomiędzy Bałkanami Zachodnimi a 
państwami należącymi do Unii Europejskiej, mogą dotyczyć m.in. wsparcia mobilności artystów i pracy 
twórczej, międzynarodowej współpracy artystów i umiędzynarodowienia ich karier; 

 wzmocnienie dialogu międzykulturowego artystów, operatorów kultury oraz publiczności w regionie Bałkanów 
Zachodnich – działania mogą dotyczyć m.in. promowania bogactwa i różnorodności kulturowej i ekspresji 
twórczej, również w kontekście wzmacniania spójności społecznej, wzrostu ekonomicznego i współpracy 
międzysektorowej, a także wzmacniania uczestnictwa w kulturze i potencjału kulturowego. 

Istotne są również takie aspekty projektów, jak promocja równości płci, wsparcie aktywnego udziału i roli kobiet w 
przemysłach kreatywnych i kulturze, podnoszenie świadomości dotyczącej nierównego traktowania ze względu na 
płeć – w obszarze sektorów kultury i kreatywnego, a także kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko i 
zmianami klimatu, promowanie podejścia opartego na prawach i ich poszanowaniu m.in. w kontekście grup i osób 
należących do mniejszości, wysiedlonych, migrantów i uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób 
starszych, społeczności LGBTIQ+. 
Projekty mają trwać 2-4 lat, a działania projektowe muszą rozpocząć się w okresie 1 stycznia-31 marca 2021 roku. 
 
Wnioski mogą składać podmioty publiczne i prywatne aktywnie działające w sektorach kultury i kreatywnym. Z 
konkursu wyłączone są podmioty oraz projekty realizujące działania w sektorze audiowizualnym. Wymagane 
minimum partnerstwa projektowego: minimum 5 podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, spośród których 
co najmniej dwie organizacje mają siedzibę w dwóch różnych krajach regionu Bałkanów Zachodnich oraz co 

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
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najmniej dwie mają siedzibę w dwóch różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podmiot składający 
wniosek o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa projektowego musi posiadać osobowość prawną od co 
najmniej dwóch lat na termin składania wniosków. 
 
Wysokość dotacji: zakładany poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 100 000–500 
000 euro i może stanowić maksymalnie 85% całości kosztów kwalifikowalnych; pozostały wkład finansowy musi 
zostać zapewniony przez partnerstwo projektowe. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 17 marca 2020 roku do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego 
(CET/CEST). Wnioski należy składać online poprzez portal Participant Partnership Management Tool 
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/. 
Lista obowiązkowych załączników znajduje się na https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en w 
zakładce „Annexes”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://kreatywna-europa.eu/konkurs-na-realizacje-projektow-
wspolpracy-z-krajami-regionu-balkanow-zachodnich/ 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en 
 
 

 
 
 

Fundacja Ashoka 

ul. Paca 40 
04-386 Warszawa 

mmarkiewicz@ashoka.org 
http://ashoka-cee.org/poland/ 

 
 
 
 
Program WzmiocniONE 
Edycja III 
 
Celem Konkursu jest: 

 wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, w którym godność obu płci jest 
równa; 

 wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce; 

 wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej 
jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość; 

 przyczynienie się do budowania zaufania społecznego; 

 wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła budowanie równej 
godności płci oraz wzmacniania dziewcząt i kobiet 

 pokazanie, że inicjatywy budujące równą godności płci oraz wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą 
liczyć na wsparcie; 

 uwrażliwienie na sytuację kobiet na świecie i w Polsce; 

 inspirowanie debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie. 
Cele te będą realizowane poprzez: 

 poszukiwanie i wyłonienie inicjatyw, które będą spełniały poniższe kryteria i które będą posiadały potencjał 
uruchomienia zmian; 

 wspieranie inicjatyw w rozwoju, by ich oddziaływanie zwiększyło się poprawiając jakość życia jak największej 
liczby osób. 

https://kreatywna-europa.eu/konkurs-na-realizacje-projektow-wspolpracy-z-krajami-regionu-balkanow-zachodnich/
https://kreatywna-europa.eu/konkurs-na-realizacje-projektow-wspolpracy-z-krajami-regionu-balkanow-zachodnich/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
mailto:mmarkiewicz@ashoka.org
http://ashoka-cee.org/poland/
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Program w perspektywie długofalowej powinien przyczynić się do budowania i promocji ekosystemu wsparcia dla 
tego typu inicjatyw oraz uruchomienia zmian w zakresie budowania równej godności płci i wzmacniania pozycji 
społecznej dziewcząt i kobiet. Tym samym Program przyczynia się do realizacji 5 celu zrównoważonego rozwoju 
określonego w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” 
przyjętym w 2015 przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) określonego jako „Cel 5. 
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.” 
Etapy Konkursu: 

 zgłoszenia; 

 ocena formularzy; 

 rozmowy online; 

 wybór 10 finalistek lub finalistów programu; 

 pilotaże oraz spotkania; 

 finał programu oraz prezentacje finalistek i finalistów. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia); 

 organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie 
odrębnych właściwych przepisów prawa; 

 spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych; 

 spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych; 

 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, prowadzące zakład aktywności zawodowej; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 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; 

 osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych; 

 grupy nieformalne. 
 
Wysokość dotacji – rodzaje wsparcia: 

 wsparcie szkoleniowe – 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia 
udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie dostosowana do 
potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Udział w spotkaniu stacjonarnym jest warunkiem ubiegania się o wsparcie 
finansowe; 

 wsparcie doradcze– 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci 
nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb organizacji oraz inicjatywy. Doradztwo będzie miało na 
celu zwiększenie pozytywnego oddziaływania społecznego inicjatyw, może dotyczyć obszarów takich jak 
zmiana społeczna, zwiększenie wpływu społecznego czy zarządzanie zespołem. Skorzystanie ze wsparcia 
merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe; 

 wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu działań –10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury otrzyma 
wsparcie finansowe w wysokości do 4 000 zł każda w celu przeprowadzenia pilotażu działań inicjatywy. Środki 
zostaną przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu jest 
warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe; 

 wsparcie finansowe – 3 laureatek lub laureatów wybranych przez Jury otrzyma wsparcie w postaci grantów w 
wysokości 40 000 zł każdy na realizacje przedstawionej inicjatywy. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 8 marca 2020 roku do godziny 23:59. Aby wziąć udział w Programie 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://ashoka-cee.org/wzmocnione/application-
page/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://ashoka-cee.org/wzmocnione/project-contest-wzmocnione/ 
 
 

http://ashoka-cee.org/wzmocnione/project-contest-wzmocnione/
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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 BGK im. J. K. Steczkowskiego 

Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa 
tel. (22) 522 93 75 

fundacja@fundacjabgk.pl  
www.fundacja.bgk.pl 

 
 
 

 
Konkurs grantowy „Małe Miasto” 
Edycja III 

 
Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania 
pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki 
itp.). Cel zostanie osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady i zajęcia praktyczne. Kluczowym 
działaniem Konkursu „Małe Miasto” jest symulacja dorosłego życia przez Uczestników, gdzie uczą się oni 
pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Przez 5 dni, Uczestnicy biorą udział w warsztatach 
edukacyjnych u Przedsiębiorców, reprezentujących różne branże. Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, 
które są jednocześnie miejscem nauki praktycznej Uczestników. Przedsiębiorcy są zobowiązani do wyposażenia 
stanowisk w niezbędne sprzęty i materiały edukacyjne potrzebne do nauki zawodu. Uczestnicy Projektu wykonują 
czynności pod okiem fachowców/nauczycieli zawodu co najmniej trzy godziny dziennie, po uprzednim instruktażu. 
Za wykonane czynności Uczestnicy otrzymują Walutę Małego Miasta, którą mogą wydać lub pomnożyć odkładając 
na lokacie w Banku, a następnie dokonać zakupów w Sklepie Marzeń. Na terenie Małego Miasta funkcjonuje 
Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy, do którego obowiązkowo każdy Uczestnik codziennie odprowadza „podatki”. 
Podatki, zostaną przeznaczone na zakup dóbr materialnych, które przyczynią się do zmiany publicznej przestrzeni 
miasta, na terenie którego odbywa się Małe Miasto. Podczas trwania Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do 
przekazywania na bieżąco wydarzeń z Małego Miasta do mediów (prasa, radio, telewizja, Internet itp.). 
Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania do współpracy minimum: 10 Sponsorów, 10 Przedsiębiorców oraz 
jedną jednostkę samorządu terytorialnego. 
Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 8 do 12 lat, mieszkające w gminach od 25 001 do 100 000 
mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Minimalna liczba Uczestników Małego Miasta powinna wynosić 
100 osób każdego dnia. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 
przy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego. 
 
Wysokość dotacji: maksymalnie 200 000 zł dla jednego Projektu. Dotacją zostanie objętych maksymalnie 5 
Projektów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 18 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. Aby złożyć wniosek, 
należy po uprzedniej rejestracji, zalogować się w generatorze wniosków na stronie 
https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/male-miasto/ 

 
 
 
 

 

mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
http://www.fundacja.bgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/male-miasto/
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Fundacja Banku Ochrony Środowiska  

al. Solidarności 104 01-016 Warszawa  
tel. (22) 532 71 95  

laweczka@fundacjabos.pl  
www.fundacjabos.pl  

 
 
 
 
Konkurs grantowy Zielona Ławeczka  
Edycja VI 
 
Celem Konkursu jest umożliwienie przemiany terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. 
Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców 
Organizator chce pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.  
Cel projektu:  

 zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;  

 zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do 
nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.  

Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski. 
Przedmiotem Konkursu jest wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców 
osiedla mini ogrodu z „zieloną ławką”. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna 
przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich. 
 
Wnioski mogą składać grupy sąsiedzkie, mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, 
wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Zespół powinien składać się z 
minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie 
włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją 
modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.  
 
Wysokość grantu – w konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe w postaci grantów i ławek 
parkowych za najlepsze przesłane projekty. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1650 zł brutto, 
składające się z nagrody pieniężnej (o wartości 1200 zł brutto) i ławki parkowej (o wartości 450 zł brutto). 
 
Rejestracja zespołów będzie prowadzona do 17 maja 2020 r. Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą 
mogły skorzystać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy doradzą jak najlepiej zagospodarować przestrzeń. 
Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://zielonalaweczka.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://zielonalaweczka.pl/
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Fundacja im. Stefana Batorego 

ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 

Tel. +48| 22 536 02 00 
batory@batory.org.pl 

http://www.batory.org.pl/ 
 
 
 

 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
 
Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active 
Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy 
norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji 
społecznych. 
Program podzielono na:  

 Projekty tematyczne – wsparcie działań podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach: 
o Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania 

dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - działania służące angażowaniu 
obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu 
decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub 
europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej; 

o Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na 
płeć – działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie 
ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, 
wyznanie, pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status 
ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki; 

o Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu upodmiotowienie i 
usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworzenie sieci wsparcia 
społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form 
wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego; 

 Projekty sektorowe – Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego: 
o usługi i inne aktywności wspierające rozwój organizacji społecznych i społeczeństwa obywatelskiego; 
o monitorowanie polityk publicznych i stosowania prawa – tematycznie (np. podatki, filantropia, ochrona 

danych) lub branżowo (obszar działania organizacji); 
o rzecznictwo praw i interesów – interwencje, akcje lub działania ciągłe; 
o zwiększanie świadomości społecznej nt. roli i znaczenia społeczeństwa obywatelskiego; 
o badania i analiza na temat działania, potencjału i specyfiki społeczeństwa obywatelskiego; 

 Wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji – dodatkowa część dotacji może być przeznaczona na rozwój 
instytucjonalny, czyli na: 
o wzmocnienie i rozwój organizacji; 
o budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania; 
o tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania; 
o podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. 

Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone przez polskie 
organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców 
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów 
sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(98,97,116,111,114,121,64,98,97,116,111,114,121,46,111,114,103,46,112,108)+'?')
http://www.batory.org.pl/
https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/


 

- 30 - 
 

projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można wystąpić o dodatkową 
kwotę dotacji na koszty udziału partnera. 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale 
szczególną uwagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej 
doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i 
wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i 
wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież. 
Czas trwania projektów: 

 tematyczne – od 8 do 24 miesięcy; 

 sektorowe – od 12 do 36 miesięcy. 
Działania wspierające dla Wnioskodawców: 

 16 spotkań informacyjnych nt. programu w różnych miejscach Polski; 

 11 warsztatów na tematy związane z obszarami tematycznymi w Warszawie; 

 2 warsztaty nt. rozwoju instytucjonalnego w Warszawie; 

 4 filmy instruktażowe „jak przygotować wniosek o dotację”; 

 11 webinariów nt. różnych aspektów związanych ze składaniem wniosków o dotację, rozwojem 
instytucjonalnym, kwestiami finansowymi i formalnymi; 

 Kursodrom.pl z materiałami przygotowanymi dla organizacji; 

 warsztaty i konsultacje podczas konferencji otwierającej – pierwsze webinarium już 12 lutego o 17:00. 
Działania wspierające dla Grantobiorców: 

 3 warsztaty nt. rozwoju instytucjonalnego w Warszawie; 

 min. 5 regionalnych warsztatów dla Grantobiorców z różnych obszarów tematycznych; 

 14 warsztatów poświęconych wymianie doświadczeń między Grantobiorcami w regionach i Warszawie; 

 min. 5 webinariów nt. różnych aspektów rozwoju instytucjonalnego (komunikacja, fundraising, współpraca ze 
społecznością lokalną itp.); 

 indywidualne konsultacje, spotkania z ekspertami, dodatkowe webinaria; 

 kwartalnik online nt. projektów sektorowych. 
 
Wnioski mogą składać organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-
profit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu 30 000 000 euro; 

 projekty tematyczne – małe dotacje: od 5 000 euro do 25 000 euro na realizację projektu oraz do 5 000 euro 
na rozwój instytucjonalny; w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-
Darczyńców dodatkowo do 5 000 euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie; 
o dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; 
o wkład własny może zostać wniesiony w 100% w postaci pracy wolontariuszy; 

 projekty tematyczne – duże dotacje: od 25 001 euro do 62 500 euro na realizację projektu; w przypadku 
projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12 500 euro na 
koszty związane z udziałem partnera w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 20% kosztów 
realizacji projektu) na rozwój instytucjonalny; 
o dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; 
o co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny finansowy; 

 projekty sektorowe: od 25 000 euro do 125 000 euro na realizację projektu: w przypadku projektów 
realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców do 12 500 euro na koszty związane z 
udziałem partnera w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu) na 
rozwój instytucjonalny; 
o dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; 
o co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny finansowy. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie – terminy naborów: 

 konkurs na projekty tematyczne: 
o wnioski wstępne: od 10 lutego do 31 marca 2020 r. 
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o wnioski pełne: czerwiec – lipiec 2020 r. 
o realizacja: od listopada 2020 r. 

 Konkurs na projekty sektorowe: 
o wnioski wstępne: kwiecień-maj 2020 r. (dokładny termin jeszcze nie został ogłoszony) 
o wnioski pełne: lipiec-wrzesień 2020 r. 
o realizacja: 2020/2021. 

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków (link dostępny wkrótce). 
Wnioski złożone w inny sposób (np. pocztą, osobiście) nie będą rozpatrywane. 
Wzory formularzy wraz z pytaniami pomocniczymi będą dostępne na stronie internetowej programu po ogłoszeniu 
naboru wniosków. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/ 

 
 
 
 
 

 

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

ul. Kościuszki 35A 1 piętro,  
50-011 Wrocław  
tel: 53 400 20 60 
biuro@iwop.pl  

https://www.iwop.pl/ 
 
 
 
 

WSPIERAJ LOKALNIE  
 
Celem oferty jest ułatwienie wsparcia dla przekazywania 1% dla lokalnych OPP działających na terenie danej 
jednostki samorządowej, która chciałyby promować OPP ze swojego regionu i szerzyć ideę zbiórki 1% wśród 
swoich mieszkańców.  
Oferta polega na przygotowaniu specjalnej, darmowej wersji programu służącego do rozliczania deklaracji PIT. 
Program ten będziecie Państwo mogli umieścić na swojej stronie internetowej. Każdy podatnik, który skorzysta z 
programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w Państwa regionie.  
 
Oferta jest skierowana do wszystkich:  

 województw,  

 powiatów,  

 gmin i miast  

 oraz innych jednostek samorządowych.  
 
Korzystając z oferty programu “WSPIERAJ LOKALNIE”, ww podmioty zyskują następujące korzyści:  

 specjalna wersja programu dla samorządów jest całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca – jednostka 
samorządowa nie ponosi żadnych kosztów w celu skorzystania z oferty;  

 samorząd korzystający z programu “WSPIERAJ LOKALNIE, wychodzi z inicjatywą wsparcia i promocji 
lokalnych OPP;  

 udostępnienie i ułatwienie dostępu do listy OPP z okolicy danego samorządu przyczyni się do szerzenia idei 
wsparcia lokalnych organizacji i świadomej pomocy w regionie; 

 podatki zostają w regionie podmiotu korzystającego z programu “WSPIERAJ LOKALNIE”,  
 
a ponadto:  

http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
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 dzięki programowi jst oferuje pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej 
siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają mieszkańcom 
z obszaru danej jst;  

 dzięki liście organizacji z regionu danej jst, użytkownicy będą mieli ułatwiony dostęp i decyzję do przekazania 
1%;  

 lista OPP jest zatwierdzana przez jst.  

 przystąpienie do projektu nie wymaga dużego zaangażowania ze strony samorządu - wystarczy podać listę 
organizacji, które mają się znaleźć w programie, a następnie gotowy program umieścić w odpowiednim 
miejscu na stronie.  

 
W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z instytucją za pośrednictwem adresu mailowego 
iwona.swigon@iwop.pl lub telefonicznie 53 400 20 60.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-
powiatow-gmin-i-miast/ 

 
 
 
 

 

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/ 

 
 
 
 
 

https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-powiatow-gmin-i-miast/
https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-powiatow-gmin-i-miast/
mailto:info@mott.org
http://www.mott.org/
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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 

 
 
 

 
Edukacja globalna 

 
Celem Konkursu jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez 
współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, 
ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację 
globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i 
wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich 
zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. 
W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców 
miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i 
rodziców, nauczycieli, kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. 
Konkurs podzielono na dwie ścieżki pod kątem doświadczenia oraz kwot dofinansowania: 

 Ścieżka „A” dedykowana organizacjom legitymującym się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu 
edukacji globalnej, w ostatnich 3 latach na kwotę równą lub większą niż 20 tysięcy złotych; 

 Ścieżka „B” dedykowana organizacjom nieposiadającym doświadczenie realizacji projektów edukacji globalnej 
lub legitymującym się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej na kwotę nie większą 
niż 20 tysięcy złotych. 

 
Wnioski mogą składać: 

 zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z 
późn. zm.); 

 z podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy: 
o stowarzyszenia; 
o fundacje; 
o 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 obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego; 

o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
o spółdzielnie socjalne; 
o 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 (Dz. U. 2014, poz. 715, z 
późn. zm.), 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, 

o niepubliczne szkoły wyższe, 
o izby gospodarcze, 
o izby rolnicze. 

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu 460 500 zł; 

 ścieżka A – dofinansowanie od 20 000 zł do 35 000 zł; 

mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/
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 ścieżka B – dofinansowanie do 8 000 zł; 

 wymagany wkład własny stanowiący minimum 10% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub 
rzeczowego i/lub pracy wolontariuszy). 

 
Termin składania wniosków upływa 25 marca 2020 r. godziny 13:00. Formularz wniosku należy wypełnić w 
języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla Demokracji dostępnym na stronie: 
https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i zarejestrować elektroniczną wersję wniosku (zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi w generatorze) przed upływem terminu składania wniosków. W generatorze wniosków znajdują 
się odrębne formularze dla każdej ze ścieżek. Wnioskodawca obowiązany jest wybrać formularz konkursu 
odpowiedniego do jego doświadczenia – formularz dla ścieżki „A lub dla ścieżki „B”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fed.org.pl/globalna/oferta/ 

 
 
 
 
 

Program RITA Przemiany w regionie 
Granty wyjazdowe 2020 
 
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/  

 
 
 
 

 
 

https://fed.org.pl/globalna/oferta/
http://programrita.org/granty-wyjazdowe/
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Program RITA Przemiany w regionie 
Projekty partnerskie 2020 
 
Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu 
i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu 
nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, 
Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z 
podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być 
elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja 
programu RITA. 
Celem konkursu „Projekty partnerskie” jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych 
wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny 
przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie 
się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: 

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

 rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. 
Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. w makroskali). 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe: 

 stowarzyszenia, 

 fundacje, 

 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 obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. 

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie 
Partnerstwo 
W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego 
partnera z krajów objętych programem. 
Partnerami mogą być: 

 organizacje pozarządowe, 

 instytucje publiczne,  

 szkoły,  

 uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną.  
W wyjątkowych przypadkach (w szczególności dot. to państw nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem 
może być grupa nieformalna. Współpraca z partnerem powinna obejmować planowanie, administrowanie 
projektem, ewaluację oraz aktywne współdziałanie w realizacji projektu. Dodatkowo, jeśli ma to uzasadnienie 
merytoryczne, partnerami mogą być organizacje lub instytucje z Polski lub innych krajów nieobjętych programem 
RITA. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem: 670 000,00 zł; 

 minimalne dofinansowanie 10 000 zł, maksymalne 60 000 zł; 

 minimalny wkład własny: 15% wartości projektu. 
 
Termin składania wniosków - nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. W 
2020 roku odbędą się dwie edycje konkursu grantowego: 
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 edycja wiosenna –  z terminem składania wniosków do 16 marca 2020 r. do godz. 12.00. 

 edycja jesienna ––  z terminem składania wniosków do 15 października 2020 r. do godz. 12:00. 
Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla 
Demokracji dostępnym na stronie: https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i zarejestrować wniosek przed upływem 
terminu składania wniosków. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=12479 

 
 

 
 
 
Program RITA Przemiany w regionie 
Współfinansowanie 
 
Celem Konkursu jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na 
realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub 
zagranicznych. Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami  i 
zakresem działania programu RITA.  
Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, 
Ukraina, Tadżykistan. Współfinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z 
podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być 
elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja 
programu RITA. Współfinansowane projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych 
w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć 
następujących sfer:  

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

 rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe: 

 stowarzyszenia, 

 fundacje, 

 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 obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. 

 
Wysokość dotacji: 

 maksymalne dofinansowanie to 40 000 zł, 

 dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% budżetu projektu złożonego do 
podstawowego źródła finansowania, 

 dotacja wnioskowana w programie RITA nie może przekroczyć 30% budżetu projektu złożonego do 
podstawowego źródła finansowania. 

 minimalny wkład własny: 15% wartości projektu. 
 
Termin składania wniosków - nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. 
Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla 
Demokracji dostępnym na stronie: https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i zarejestrować wniosek na formularzu 
zaznaczonym dla tej ścieżki grantowej (zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w generatorze). 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=12479
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://programrita.org/wklady-wlasne/ 
 
 

 
 
 

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. 

 

https://programrita.org/wklady-wlasne/
mailto:fundacja@pkp.pl
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja 
 

 
 
 
 

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
http://www.batory.org.pl/
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
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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
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
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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. 
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, 
które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. 
Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. 
 
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 2020: 

 19 lutego 2020 roku; 

 25 marca 2020 roku; 

 22 kwietnia 2020 roku; 

 20 maja 2020 roku;  

 24 czerwca 2020 roku; 

 22 lipca 2020 roku; 

 26 sierpnia 2020 roku; 

 23 września 2020 roku;  

 21 października 2020 roku; 

 25 listopada 2020 roku; 

 16 grudnia 2020 roku. 
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/ 
 

 
 

mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
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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 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, 

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
mailto:fundacja.PGE@gkpge.pl
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge
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 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, 

 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 ORLEN  

ul. Chemików 7 
09-411 Płock 

tel. 22 778 08 53 
fundacja@orlen.pl 

https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx 
 
 
 
 
Program grantowy „ORLEN dla Strażaków” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie Wnioskodawców poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu, 
niezbędnego w realizacji zadań Wnioskodawców, w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i 
innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania Wnioskodawców. W ramach Programu, w oparciu o 
postanowienia Regulaminu, zostaną wybrane Wnioski o dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu 

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia
mailto:fundacja@orlen.pl
https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx
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jednostkom Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej Ochotniczej, które otrzymają wsparcie w 
postaci Grantu. 
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:  

 sprzętu przeciwpożarowego;  

 sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;  

 sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;  

 sprzętu ratownictwa medycznego;  

 sprzętu ratownictwa chemicznego;  

 sprzętu ratownictwa ekologicznego;  

 sprzętu ratownictwa wysokościowego;  

 sprzętu łączności;  

 wyposażenia osobistego strażaków. 
 
Wnioski mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. 
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden Wniosek w ramach Programu w danej edycji Programu 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu 2 000 000 zł; 

 Organizator nie ustalił maksymalnej wnioskowanej kwoty; 

 dotacja obejmie do 100% kosztów zakupu. 
 
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 roku. Wniosek należy złożyć on-line poprzez Generator 
Wniosków dostępny na stronie Fundacji pod adresem https://grantydarserca.orlen.pl 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-
Strazakow.aspx 
 
 

 
 
 

Fundacja Promocji Gmin Polskich 

ul. Jaworzyńska 7/3 
00-634 Warszawa 
tel. (22) 697 52 99 

fundacjapgp@gmail.com  
fundacja@fpgp.eu  

www.fpgp.eu 
 
 
 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Regranting 
 
Celem Konkursu jest rozwój kompetencji cyfrowych, poprzez szkolenia w tematach:  

 "Rodzic w Internecie",  

 "Mój biznes w sieci",  

 "Moje finanse i transakcje w sieci",  

 "Działam w sieciach społecznościowych",  

 "Tworzę własną stronę internetową (blog)",  

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
mailto:fundacjapgp@gmail.com
mailto:fundacja@fpgp.eu
http://www.fpgp.eu/
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 "Rolnik w sieci", "Kultura w sieci". 
Obligatoryjnym zadaniem każdego szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji 
cyfrowych. Organizowane przez gminy - grantobiorców szkolenia odbywać się będzie według opracowanych przez 
operatorów i zatwierdzonych przez MC scenariuszy. Wybrana kompetencja podstawowa powinna być naturalnym 
elementem scenariusza, pasować do kontekstu tematyki. Przykładowo: korzystanie z poczty elektronicznej 
naturalnie wspiera zadanie rejestracji w serwisie społecznościowym. Fundacja nie narzuca grantobiorcom 
warunków: gminy mogą wybrać w zależności od swoich potrzeb od jednego do siedmiu spośród powyższych 
tematów, mogą też zorganizować w każdym z tych tematów dowolną liczbę szkoleń. Warunkiem jest zmieszczenie 
się w budżecie nie mniejszym niż 15 tys. zł i nie większym niż 150 tys. zł wynikającym z umowy między Fundacją 
(operatorem) i gminą (grantobiorcą). 
 
Wnioski mogą składać gminy z woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 7 921 600 zł na 
woj. wielkopolskie i zachodniopomorskie. Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. 
Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny 
koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. 
w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę 
grantu.  
Jedna gmina może starać się o jeden grant. Operator nie może wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu 
własnego. Grantobiorca może przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na wydatki na zakup sprzętu zgodnie 
z Wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie. Grantobiorca przewidzi dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu 
sprzętu w szkole, ośrodku doskonalenia nauczycieli. 
 
Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2020 roku (termin naboru został wydłużony). Zainteresowane 
gminy proszone są o zgłaszanie się na adres Fundacji Promocji Gmin Polskich. W zgłoszeniu należy podać nazwę 
gminy i adres kontaktowy do osoby upoważnionej do rozmów na temat udziału w realizacji projektu. Więcej 
informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie Fundacji Promocji Gmin Polskich: Super GMINA 
http://www.fpgp.eu/ 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-konkursy-grantowe/index.html oraz 
https://cppc.gov.pl/konkursy-grantowe-3-1/  
 
 

 
 
 

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. 
 

https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-konkursy-grantowe/index.html
https://cppc.gov.pl/konkursy-grantowe-3-1/
mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
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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. 
 
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,  

http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy
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 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,  

 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 

http://www.frdl.org.pl/
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 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 
 
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 Rozwoju Systemu Edukacji 

Aleje Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 
tel. (22) 46 31 000 
tel. (22) 463 10 00 

kontakt@frse.org.pl 
www.frse.org.pl  

 
 

 
 
Erasmus+ Edukacja dorosłych 
Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne 
 
Celem Programu jest dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i 
szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.  
Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus+ stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w 
wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w 
tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu 

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/
mailto:kontakt@frse.org.pl
http://www.frse.org.pl/
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realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się 
dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych. 
W 2020 roku projekty Partnerstw Strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być 
realizowane w dwóch typach: 

 Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację 
innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie 
powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty 
projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, 
raporty porównawcze, studia przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, 
instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych 
ukierunkowane na języki specjalistyczne. 

 Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać 
organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na 
poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod 
pracy. 

Projekty partnerstw powinny realizować działania zgodne z wybranymi priorytetami horyzontalnymi programu 
Erasmus+ lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Narodowa 
Agencja programu Erasmus+ może również określać priorytety istotne na tle uwarunkowań krajowych (o czym 
powinna informować potencjalnych wnioskodawców na stronie krajowej stronie programu), Narodowa Agencja w 
Polsce w 2020 r. nie wskazała jednak takich priorytetów. 
Priorytety sektorowe w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych: 

 strategia umiędzynarodowienia; 

 uczenie się w miejscu pracy; 

 jakość; 

 zwiększanie dostępu do szkoleń; 

 doskonalenie kompetencji kluczowych; 

 technologie cyfrowe i innowacyjne podejście w nauczaniu i uczeniu się; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli, trenerów i mentorów; 

 konkursy umiejętności. 
Priorytety horyzontalne programu Erasmus+: 

 wsparcie w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności; 

 włączanie społeczne; 

 wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie; 

 cele środowiskowe i klimatyczne; 

 innowacyjne praktyki w dziedzinie technologii cyfrowych oraz innowacyjne metodologie nauczania; 

 wsparcie edukatorów, liderów, osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników pomocniczych sektora 
edukacji szkolnej; 

 działania na rzecz przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji; 

 działania na rzecz jakości i efektywności systemów kształcenia i szkolenia młodzieży. 
Dofinansowywane działania: 

 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 

 budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i 
nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; 

 opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku 
pracy oraz użyciem otwartych zasobów edukacyjnych; 

 ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub 
europejskich ram kwalifikacji, a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia; 

 wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET). 

 
Wnioski mogą składać: 

 placówki edukacyjne każdego typu, 

 uczelnie, 

https://erasmusplus.org.pl/
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 instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego, 

 przedsiębiorstwa, 

 organizacje non profit, stowarzyszenia, 

 fundacje, 

 samorządy, 

 izby rzemiosła, 

 stowarzyszenia i związki zawodowe, 

 instytuty badawcze, 

 organizacje młodzieżowe, 

 instytucje kulturalne, biblioteki, muzea, 

 nieformalne grupy młodych ludzi. 
Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w 
programie. Maksymalna liczba partnerów nie jest określona, ale dofinansowanie można skalkulować tylko dla 10 
instytucji. 
Kraje uczestniczące w programie: 

 27 krajów członkowskich UE, 

 kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 

 kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, 

 Wielka Brytania. 
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Lista dostępna pod adresem 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work. 
 
Wysokość dotacji: 

 dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 150 000 Euro,  

 dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro, 

 maksymalne dofinansowanie w przypadku projektów trzyletnich to 450 000 Euro. 
Kategorie finansowania: 

 Zarządzanie i wdrażanie (w tym upowszechnianie i materiały szkoleniowe),  

 Międzynarodowe spotkania projektowe (koordynacja i wdrażanie projektu),  

 Koszty nadzwyczajne (podwykonawstwo, zakup towarów i usług),  

 Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością),  

 Międzynarodowe działania dotyczące szkoleń i uczenia się (koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia). 
 
Termin składania wniosków upływa 24 marca 2020 roku, o godz. 12:00. Wniosek składa koordynator grupy do 
Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju. Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest 
rejestracja w systemie EU_LOGIN 
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORD – Organisation Registration System (następca 
systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. 
Organizacje posiadające już nr PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały 
proces wyjaśniony jest tutaj. 
Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-
guide_ploraz na polskiej stronie programu https://erasmusplus.org.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-edukacja-doroslych/ 
 
 

 
 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl
https://erasmusplus.org.pl/
https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-edukacja-doroslych/
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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. 
 
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/ 
 
 

 
 
 

 

http://www.solidarityfund.pl/
https://solidarityfund.pl/2019/10/04/wartosc-dodana/
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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.  
 
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  
 
 

 
 
 
 

 

mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
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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 
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  

 
 

 
 

mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
http://www.technologie.org.pl/oprogramie
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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://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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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, 
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  

 
 
 
 
 

Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce 
 
Celem Konkursu jest wsparcie działań zaplanowanych do realizacji w roku 2020, będących stałą działalnością 
wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze: 

 systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie; 

http://www.funduszobywatelski.pl/
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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 konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia 
publicznego; 

 działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce. 
W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny. 
Fundusz Obywatelski w 2020 roku przygotował pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany 
przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo (tj. sprawdzają czy władza przestrzega prawa, 
dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego) i 
nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Celem 
konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania 
strażnicze. 
O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia 
lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują: 

 niezależność – osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację 
działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie 
kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami/-czkami; nie są zatrudnieni/-
one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej; 

 jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, 
wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu 
z nimi); 

 równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, czy przedstawicieli wybranych opcji 
politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie 
sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów; 

 rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań 
(np. z otrzymanych darowizn, grantów); 
oraz które: 

 mają doświadczenie we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, 
pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów 
wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w 
pkt. 1-4; 

 prowadzą lub w 2020 roku będą prowadzić działania informacyjne związane z podejmowanymi działaniami 
strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności. 

 
Wnioski mogą składać: 

 zarejestrowane w Polsce stowarzyszeni (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach 
strażniczych, 

 oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające 
w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze. 

Jedna osoba/grupa nieformalna/organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu to 30 000 zł; 

 maksymalne wsparcie dla wnioskodawcy wyniesie 4900 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Termin składania wniosków – 6 marca 2020 roku do 16 marca 2020 roku, do godz. 14. Wypełnioną 
elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie 
Witkac.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-
inicjatywe?fbclid=IwAR0QOCaX5o2uOFVOwJqdyy6LJik8LB6iOXgTqjAmz6XRz6Dqd3y0AcqrqWU 
 
 

 
 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe?fbclid=IwAR0QOCaX5o2uOFVOwJqdyy6LJik8LB6iOXgTqjAmz6XRz6Dqd3y0AcqrqWU
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe?fbclid=IwAR0QOCaX5o2uOFVOwJqdyy6LJik8LB6iOXgTqjAmz6XRz6Dqd3y0AcqrqWU


  

 

- 57 - 
 

 

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). 
 
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/ 
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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 
 
 
 
 

Kreatywna Europa (2014–2020) 
Podprogram Media 
EACEA/25/2019 - Wspieranie edukacji filmowej 
 
Celem Programu jest wsparcie projektów zapewniających mechanizmy lepszej współpracy między inicjatywami 
edukacji filmowej w Europie w celu poprawy ich wydajności oraz opracowania nowych i innowacyjnych projektów, 
zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Docelowymi odbiorcami inicjatyw muszą być młodzi ludzie poniżej 
19 roku życia. Działania dotyczące edukacji filmowej mogą opierać się na wyselekcjonowanym katalogu filmów, z 
czego 50% stanowić powinny filmy europejskie. 
Czas trwania projektu 24 miesiące.  
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, 

 władze samorządowe, 

 firmy, 

 instytucje edukacyjne, 

 uniwersytety. 
Wnioskodawcą musi być konsorcjum, składające się z lidera i minimum 2 partnerów, mające siedzibę w jednym z 
państw uczestniczących w komponencie MEDIA. Partnerzy muszą mieć siedzibę w 3 krajach uczestniczących w 
komponencie MEDIA, a projekty obejmować muszą co najmniej 3 różne języki. Projekty muszą być przygotowane i 
realizowane przez minimum 3 partnerów, z których co najmniej 2 musi pochodzić z sektora edukacji filmowej. 
 
Wysokość dotacji: 

 maksymalnie 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania; 

 minimalna kwota dotacji unijnej, o którą można się ubiegać, to 200 000 euro. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 12 marca 2020 roku, do godz. 17:00 czasu brukselskiego.  
Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji 
Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2. Każda z organizacji uczestniczących w projekcie musi być oddzielnie 
zarejestrowana na Portalu uczestnika (Partcipant Portal) i posiadać indywidualny kod PIC. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/rozwoj-widowni-i-edukacji-
filmowej/# 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en 
 
 

 
 
 

 

mailto:recepcja@iam.pl
http://www.iam.pl/
https://bit.ly/PPMT_V2
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/rozwoj-widowni-i-edukacji-filmowej/
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/rozwoj-widowni-i-edukacji-filmowej/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
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Kreatywna Europa (2014–2020) 
Podprogram Media 
EACEA/26/2019 Wsparcie na rzecz festiwali 
 
Celem Programu jest wsparcie organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego 
repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów 
krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z 
tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien 
być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 
15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA. 
Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia 
rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię 
budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni 
móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych 
widzów). 

 DZIAŁANIE 1: Wsparcie dla festiwali – wsparcie dla podmiotów organizujących festiwale audiowizualne w 
państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA. Przez festiwal audiowizualny rozumie się wydarzenie: 
o posiadające repertuar składający się z kwalifikujących się filmów (fabularnych, dokumentalnych i 

animowanych), który jest szeroko prezentowany zarówno ogólnej publiczności jak i międzynarodowym 
akredytowanym specjalistom z sektora audiowizualnego i prasy; 

o odbywające się w określonym czasie, w uprzednio wskazanym mieście; 
o posiadające własny regulamin i jasne procedury selekcji; co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru 

przedstawianego publiczności podczas festiwalu LUB co najmniej 100 filmów fabularnych (lub 400 filmów 
krótkometrażowych w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw 
uczestniczących w podprogramie MEDIA (wytycznych, CZĘŚĆ A. sekcja 6.1); w ramach tego repertuaru 
pochodzącego z państw uczestniczących w podprogramie MEDIA: co najmniej 50% filmów muszą stanowić 
filmy zagraniczne; reprezentowane musi być co najmniej 15 takich państw. Maksymalny czas trwania 
działań wynosi 12 miesięcy. 

 DZIAŁANIE 2: Wsparcie dla europejskich sieci festiwali. Kwalifikowalnymi działaniami dla sieci są te związane 
z: - koordynacją członków sieci i działań związanych ze zrównoważonym rozwojem struktury (np. wspólne 
organizowane wydarzeń, wymiana wiedzy i informacji, komunikacja między członkami); - zapewnieniem 
finansowego wsparcia osobom trzecim (członkowie sieci) w związku z wdrożeniem wspólnych działań zgodnie 
z priorytetami i celami zaproszenia (maksymalna kwota finansowania na członka to 30 000 EUR).  

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, seriale 
telewizyjne, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne. 
Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, 
technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. 
turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia, moda, zdrowie itp). 
W ramach propagowania transnarodowego obiegu jednym z priorytetów podprogramu MEDIA jest: wspieranie 
działań na rzecz rozwoju publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami 
audiowizualnymi oraz poprawę dostępu do nich, w szczególności poprzez promocję, organizację imprez, 
popularyzację wiedzy na temat sztuki filmowej i organizację festiwali.  
W ramach podprogramu MEDIA wspierane są następujące środki: 

 inicjatywy polegające na prezentacji i promowaniu różnorodnych europejskich dzieł audiowizualnych; 

 działania mające na celu poszerzanie wiedzy publiczności i pogłębianie jej zainteresowania europejskimi 
dziełami audiowizualnymi. 

 
Wnioski mogą składać wyłącznie podmioty europejskie, mające siedzibę w państwie uczestniczącym w 
komponencie MEDIA : 

 prywatne przedsiębiorstwa, organizacje nienastawione na zysk; 

 stowarzyszenia; 

 organizacje dobroczynne; 

 fundacje; 
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 organy samorządu lokalnego; 

 rady miejskie, itp. 
Program jest także otwarty dla dwustronnych lub wielostronnych działań w ramach współpracy, ukierunkowanych 
na wybrane państwa lub regiony w oparciu o dodatkowe środki wpłacone przez te państwa lub regiony oraz 
uregulowania szczególne, które mają być ustalone z tymi państwami lub regionami. Program umożliwia współpracę 
i wspólne działania z państwami, które nie biorą w nim udziału, oraz z organizacjami międzynarodowymi 
działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, takimi jak UNESCO, Rada Europy, Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju lub Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w oparciu o wspólnie wniesiony wkład 
na realizację celów programu. Wnioski pochodzące z państw nienależących do UE mogą zostać wybrane, pod 
warunkiem że w dniu przyjęcia decyzji o przyznaniu finansowania podpisane już będą umowy określające warunki 
udziału tych państw w programie ustanowionym wyżej przywołanym rozporządzeniem. 
Działanie nr 1 Wsparcie dla festiwali jest otwarte dla jednego podmiotu europejskiego.  
Działanie nr 2 Wsparcie dla europejskich sieci festiwali jest otwarte dla sieci europejskiej, w skład której wchodzą 
podmiot koordynujący ORAZ minimum 3 organizacje członkowskie. Podmiot koordynujący i organizacje 
członkowskie muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących. Podmiot koordynujący 
składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji członkowskich i musi być w stanie reprezentować członków sieci w 
każdych relacjach umownych z Agencją, które może zawrzeć w przypadku wyboru sieci. Wnioski muszą zawierać 
listy intencyjne organizacji członkowskiej potwierdzające ich udział. 
 
Wysokość dotacji: 

 Działanie 1 : dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie 
liczby prezentowanych europejskich filmów. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden 
film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym: 
o FESTIWALE FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH: 

 < 40 filmów europejskich = 27 000 euro; 
 41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro; 
 61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro; 
 81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro; 
 101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro; 
 121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro; 
 >200 filmów europejskich = 75 000 euro; 

o FESTIWALE FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH: 
 < 150 filmów europejskich = 19 000 euro; 
 150-250 filmów europejskich = 25 000 euro; 
 > 250 filmów europejskich = 33 000 euro; 

 Działanie 2: dofinansowanie dla całej sieci może wynieść maksymalnie 180 000 euro, do 80% kosztów 
kwalifikowanych, z czego max. 30 000 euro dla jednego z partnerów w sieci. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się do 23 kwietnia 2020 roku, do godz. 17:00 czasu brukselskiego 
(Działanie 1 i Działanie 2). Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu 
Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/ 
 

 
 
 
 

 

https://bit.ly/PPMT_V2
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/
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International Visegrad Fund  

Kráľovské údolie 8 SK-811 02 Bratislava Slovak Republik 
visegradfund@visegradfund.org 

www.visegradfund.org 
 
 
 
 
Konkurs Grantów  
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:  

 Kultura i wspólna tożsamość,  

 Edukacja i budowanie potencjału,  

 Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość,  

 Wartości demokratyczne i media,  

 Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne,  

 Rozwój regionalny, środowisko i turystyka,  

 Rozwój społeczny.  
 
Maksymalny czas trwania projektów to 18 miesięcy.  
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych krajach 
wyszehradzkich:  

 organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze 
i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy w 
konsorcjach,  

 prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się z 
codzienną działalnością.  

 
Współpraca transgraniczna przynajmniej 2 organizacji z 2 sąsiednich krajów V4 kwalifikuje się również do wsparcia 
dla projektów realizowanych w promieniu 40 km od granicy  
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na 
dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej 
wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu.  
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak 
pokryć z budżetu projektu.  
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu:  

 1 lutego 2020 r.  

 1 czerwca 2020 r.  

 1 października 2020 r.  
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ 

 
 
 

 
 
Konkurs Grantów +  
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii  

 Kultura i wspólna tożsamość,  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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 Edukacja i budowanie potencjału,  

 Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość,  

 Wartości demokratyczne i media,  

 Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne,  

 Rozwój regionalny, środowisko i turystyka,  

 Rozwój społeczny.  
Maksymalny czas trwania projektów to 18 miesięcy. Projekty muszą wyraźnie odnosić się do jednego z celów 
siedmiu obszarów tematycznych programu i być realizowane w regionie Partnerstwa Wschodniego UE lub na 
Bałkanach Zachodnich.  
 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych krajach 
wyszehradzkich i 1 podmiotu z regionu Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Mołdawia i Ukraina) lub krajów Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, 
Czarnogóra, Serbia), niezależnie od wnioskodawcy:  

 organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze 
i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy w 
konsorcjach,  

 prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się z 
codzienną działalnością.  

 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na 
dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej 
wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu.  
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak 
pokryć z budżetu projektu.  
 
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu:  

 1 lutego 2020 r.  

 1 czerwca 2020 r.  

 1 października 2020 r.  
 
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/ 
 
 

 
 
 
Konkurs Strategicznych Grantów  
 
Celem Konkursu jest wspieranie współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Czechy, Węgry, 
Polska, Słowacja) poprzez wspieranie dużych projektów na rzecz zrównoważonej współpracy regionalnej i 
służących, min. rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, poprawie wzajemnej świadomości Społeczności V4 i 
promowanie regionu V4 zgodnie z rocznymi priorytetami określonymi wspólnie przez obecną i nadchodzącą 
prezydencję V4 (kraj przewodniczącego Grupy Wyszehradzkiej).  
Każda propozycja projektu powinna zostać zidentyfikowana z tylko jednym obszarem zainteresowania i jednym 
konkretnym celem, który najlepiej odpowiada celom projektu. Pełną listę obszarów docelowych i celów każdego 
programu dotacyjnego można znaleźć na stronie internetowej Funduszu.  
Projekty powinny trwać od 12 do 36 miesięcy.  
 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 4 mają siedziby w 4 różnych krajach 
wyszehradzkich niezależnie od wnioskodawcy: 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
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 organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze 
i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy w 
konsorcjach,  

 prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się z 
codzienną działalnością.  

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na 
dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej 
wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu.  
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak 
pokryć z budżetu projektu.  
 
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu:  

 1 lutego 2020 r.  

 1 czerwca 2020 r.  

 1 października 2020 r.  
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/ 
 
 

 
 
 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 
tel. 22 694 75 29 
efs@kprm.gov.pl 
efs.kprm.gov.pl/ 

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 
Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 
organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia 
audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych 
 
Celem Programu jest dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i 
eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie 
prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych. 
 
Wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego 
udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania idei dostępności oraz w 
zakresie prowadzenia audytów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. 
Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie w 
ramach oceny merytorycznej dodatkowych punktów. 
W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek. 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
mailto:efs@kprm.gov.pl
https://efs.kprm.gov.pl/
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Wysokość dotacji: 

 planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 4 000 000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi 100%; 

 wydatki dot. kategorii cross-financingu nie mogą przekroczyć 5% wydatków kwalifikowalnych na warunkach 
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności; 

 wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach projektu są współfinansowanie ze środków UE na poziomie 
84,28% (płatność ze środków europejskich); pozostałe 15,72% pokrywane jest z wkładu krajowego 
finansowanego z budżetu państwa. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od 1 lutego 2020 roku do 31 marca 2020 r.  
Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu 
obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków 
aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl). Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę 
złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr0216-00-ip06-00-01420 
 
 

 
 

 

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://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr0216-00-ip06-00-01420
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 Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
tel. (22) 34 74 100 

informacja@men.gov.pl 
www.gov.pl/web/edukacja 

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 
Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania 
pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III 
 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie działań mających na celu zachęcenie i zaangażowanie pracodawców do 
współpracy ze szkołami oraz stworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji kształcenia w 
środowisku pracy w ramach organizacji praktycznej nauki zawodu tj. stażu uczniowskiego. 
W celu umożliwienia uczniom branżowej szkoły I stopnia niebędącym młodocianymi pracownikami oraz uczniom 
technikum uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy 
w rzeczywistych warunkach pracy na podstawie umowy zawartej między nimi a pracodawcą, wprowadzono 
możliwość odbywania przez nich stażu uczniowskiego w okresie nauki, który jest realizowany na odmiennych 
zasadach niż przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Na podstawie narzędzia, jakim jest staż 
uczniowski pracodawca zyskuje możliwość wspierania uczniów już na poziomie nauki w szkole, wynagradzania 
wybranych uczniów oraz jeszcze ściślejszej współpracy na linii pracodawca – uczeń – szkoła. Staż uczniowski 
pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny 
rynek pracy. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z 
uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. Staż uczniowski jest pojęciem szerszym od praktycznej nauki 
zawodu, ale może obejmować praktyczną naukę zawodu. W trakcie stażu uczeń może bowiem realizować treści 
nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu (PNZ) lub treści spoza programu 
nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. W przypadku stażu 
obejmującego treści programu nauczania, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu w całości lub w części na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Z kolei zagadnienia 
wykraczające poza zakres praktycznej nauki zawodu mogą stanowić część lub całość stażu uczniowskiego, jednak 
nie mogą zostać zaliczone na poczet praktycznej nauki zawodu. 
Okres odbytego stażu uczniowskiego będzie zaliczał się uczniowi do okresu zatrudnienia, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze. Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż uczniowski 
mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu. 
W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostaną maksymalnie 32 projekty, po jednym najwyżej ocenionym 
projekcie, dla każdej z 32 branż (branże wskazane poniżej, przy opisie wysokości dotacji). 
 
Wnioski mogą składać: 

 przedsiębiorcy lub pracodawcy, 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, 

 organizacje pracodawców/przedsiębiorców, 

 samorząd gospodarczy i zawodowy, 

 stowarzyszenia zawodowe, 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

 publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, 
właściwi dla wskazanych w konkursie branż oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

mailto:informacja@men.gov.pl
http://www.gov.pl/web/edukacja
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Wysokość dotacji: 

 ogólna pula 24 000 000,00 zł z podziałem na alokacje dla poszczególnych branż: 
o branża audiowizualna (AUD) – 750 000 zł; 
o branża budowlana (BUD) – 750 000 zł; 
o branża ceramiczno-szklarska (CES) – 750 000 zł; 
o branża chemiczna (CHM) – 750 000 zł; 
o branża drzewno-meblarska (DRM) – 750 000 zł; 
o branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) – 750 000 zł; 
o branża elektroenergetyczna (ELE) – 750 000 zł; 
o branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) – 750 000 zł; 
o branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK) – 750 000 zł; 
o branża górniczo-wiertnicza (GIW) – 750 000 zł; 
o branża handlowa (HAN) – 750 000 zł; 
o branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) – 750 000 zł; 
o branża leśna (LES) – 750 000 zł; 
o branża mechaniczna (MEC) – 750 000 zł; 
o branża mechaniki precyzyjnej (MEP) – 750 000 zł; 
o branża metalurgiczna (MTL) – 750 000 zł; 
o branża motoryzacyjna (MOT) – 750 000 zł; 
o branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) – 750 000 zł; 
o branża ogrodnicza (OGR) – 750 000 zł; 
o branża opieki zdrowotnej (MED) – 750 000 zł; 
o branża poligraficzna (PGF) – 750 000 zł; 
o branża pomocy społecznej (SPO) – 750 000 zł; 
o branża przemysłu mody (MOD) – 750 000 zł; 
o branża rolno-hodowlana (ROL) – 750 000 zł; 
o branża rybacka (RYB) – 750 000 zł; 
o branża spedycyjno-logistyczna (SPL) – 750 000 zł; 
o branża spożywcza (SPC) – 750 000 zł; 
o branża teleinformatyczna (INF) – 750 000 zł; 
o branża transportu drogowego (TDR) – 750 000 zł; 
o branża transportu kolejowego (TKO) – 750 000 zł; 
o branża transportu lotniczego (TLO) – 750 000 zł; 
o branża transportu wodnego (TWO) – 750 000 zł. 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie: 

 I runda: od 30 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00; 

 II runda: od 14 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00; 

 III runda: od 28 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 5 maja 2020 r. do godz. 12.00. 
Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na obowiązującym formularzu, wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-
szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-37/ 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-37/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-37/
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel.: 222 500 130 

kancelaria@mfipr.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony 

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 
Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na mobilność ponadnarodową osób bezpośrednio 
zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej 
 
Celem Konkursu jest umożliwienie podniesienia lub nabycia kompetencji zawodowych przez osoby na co dzień 
pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 
prowadzące zajęcia z tymi osobami, jak również przez osoby pracujące z rodzinami przeżywającymi trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizujące wsparcie w ramach systemu pieczy zastępczej, a 
tym samym mające realny wpływ na zmianę postaw dzieci i młodzieży. Przez „osoby młode”, o których mowa 
powyżej, rozumie się osoby do 25 roku życia. Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym to przede wszystkim osoby o szczególnych potrzebach rozwojowych, z niepełnosprawnościami, 
pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiające problemy wychowawcze, wykazujące przejawy niedostosowania 
społecznego, posiadające zaburzenia/odchylenia w rozwoju (np. psychicznym), cechujące się zachowaniami 
niezgodnymi z normami prawnymi i społecznymi, z uzależnieniami itp. Osoby te wymagają stosowania 
szczególnych metod pracy, specjalnego kształcenia, wychowania lub resocjalizacji. 
Uczestnikami projektu są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub współpracujące na podstawie innego 
rodzaju umowy w instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą o charakterze 
wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, które bezpośrednio pracują z osobami, o których mowa powyżej. Instytucje i organizacje zajmujące się 
pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym i rehabilitacyjnym, to przede wszystkim 
podmioty realizujące zadania związane z organizowaniem wsparcia terapeutycznego, socjoterapeutycznego, 
rehabilitacyjnego, zajęć resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, a także zadania 
związane z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej (na przykład specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, czy młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, poradnie psychologicznopedagogiczne). Organizowanie wsparcia terapeutycznego, 
socjalizacyjnego, rehabilitacyjnego i wychowawczego musi być głównym celem/przedmiotem działalności podmiotu. 
Zgodnie z kryterium dostępu, liczba uczestników projektu obejmie min. 30 osób. Pobyt uczestników za granicą 
powinien trwać maksymalnie 30 dni kalendarzowych, przyjmując formę wizyty studyjnej lub praktyki/stażu lub job 
shadowing. 
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać: 

 administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im 
podległe, 

 instytucje rynku pracy, 

 instytucje pomocy i integracji społecznej, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 szkoły i placówki systemu oświaty, 

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 

 przedsiębiorstwa, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
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 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

 organizacje pozarządowe1 , 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 
Partnerstwo ponadnarodowe 
Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą 
partnerów z innych państw członkowskich UE. Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania partnera, który 
przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia w swojej organizacji lub innej 
organizacji przyjmującej. Program mobilności powinien być zgodny z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników 
projektu, a zwłaszcza merytorycznie dopasowany do zakresu zadań realizowanych na co dzień przez osobę w 
miejscu pracy, by nie tylko sam uczestnik, ale również cała instytucja mogła skorzystać z jego udziału w projekcie i 
wykorzystać w codziennej praktyce nabytą przez niego wiedzę. Wybór partnera ponadnarodowego powinien być 
uzasadniony przede wszystkim merytoryką projektu, np. może być to instytucja znana z uwagi na stosowanie 
nowatorskich rozwiązań w zakresie zapobiegania/zwalczania wykluczenia społecznego osób młodych lub z 
wysokiej skuteczności w terapii. Partner ponadnarodowy nie musi pełnić roli instytucji przyjmującej. 
Partnerstwo krajowe 
Nawiązanie partnerstwa krajowego nie jest obligatoryjne, niemniej wnioskodawca może realizować projekt w 
partnerstwie krajowym. Przy wyborze partnera krajowego należy uwzględnić wymogi wynikające z ustawy 
wdrożeniowej i PO WER. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja wynosi 10 000 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego wnioskodawcom to 9 
700 000 zł; 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) 
wynosi 97,00%; 

 minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu to 3,00%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w 
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA 
https://www.sowa.efs.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-
mobilnosci-ponadnarodowej-13/ 
 
 

 
 
 

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, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-13/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-13/
http://www.gov.pl/web/kultura
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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 wszystkich 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; 

 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: 
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 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: 

 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; 

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2
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 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). 

 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 

 
 
 
 

 

http://www.eogkultura.mkidn.gov.pl/
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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; 

 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: 
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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” 
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. 

http://www.eogkultura.mkidn.gov.pl/
https://esp.mkidn.gov.pl/
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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 Obrony Narodowej 

ul. Klonowa 1 
00-909 Warszawa 
tel. (22) 68 40 212 
fax (22) 68 40 213 

www.gov.pl/web/obrona-narodowa 
 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej pn. „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” 

 
Celem Konkursu jest: 

 upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku; 

 upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 oraz jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata; 

 kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa w oparciu o tradycje orężne wojny polsko-bolszewickiej 
1919-1921 i bohaterskie postawy jej uczestników; 

 upamiętnienie bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę 
Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. 

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.: 

 realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, konferencje, lekcje 
patriotyzmu, podróże historyczne, konkursy historyczne, gry terenowe); 

 organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym dotyczących upamiętnienia dokonań oręża 
polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej (np. wieczornice, pikniki, festyny, koncerty, inscenizacje 
historyczne, rekonstrukcje historyczne itp.); 

 organizowanie przedsięwzięć upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc 
innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. 

 
Wnioski mogą składać oferenci: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem 
fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki 
stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze); 

 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 gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

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
http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
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 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), 
które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych 
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty. 
 
Wysokość dotacji:  

 budżet Konkursu 2 000.000 zł; 

 minimalny finansowy wkład własny 10 %; 

 obowiązkowy wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty 
dotacji. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 16:15. Oferty 
należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr 
ew.05/2020/WD/DEKiD”, należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w 
Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: Dyrektor Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą wyłącznie 
oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
052020wddekid 
 
 

 
 

 
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00 - 513 Warszawa 
tel. (22) 661 10 00 
fax (22) 661 13 36 
info@mpips.gov.pl  
www.mpips.gov.pl  

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
Konkurs nr POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20 
 
Celem Konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i 
przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych 

https://www.gov.pl/attachment/47c1b3f6-b5e2-4cac-aec2-da7d9250b082
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid
mailto:info@mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/
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adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki 
określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług 
społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Konkurs służy wyłonieniu trzydziestu projektów, w ramach 
których zostanie utworzonych 30 CUS‐ów, w których zostanie wypracowanych i przetestowanych 30 rozwiązań 
modelowych w zakresie realizowania usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS – każde 
przystosowane do 1 z 6 typowych sytuacji brzegowych, odpowiadających wyróżnionym w konkursie kategoriom (i 
podkategoriom) gmin.  
Zadaniem wnioskodawcy będzie wypracowanie założeń oraz materiałów niezbędnych do wdrożenia CUS na swoim 
terenie, następnie uzyskanie ich akceptacji przez Radę Programową powołaną na potrzeby konkursu, a finalnie – 
dokonanie w oparciu o nie testowego wdrożenia. 
W ramach projektu Wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania 
usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, 
wpisujące się w jedną z sytuacji typowych, określonych jako typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, gdzie: 

 Typ 1 – to CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie OPS; 

 Typ 2 – to CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, 
funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy; 

 Typ 3 – to CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w 
mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tym mieście OPS; 

 Typ 4 – to CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe 
przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie ‐ placówki wsparcia łączącej zadania OPS i 
PCPR). 

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu: 

 obejmie wsparciem również osoby, które dotychczas nie korzystały z usług pomocy społecznej, 

 w miarę zasadności połączy na zasadach synergii i komplementarności istniejące instrumenty wsparcia 
usługowego (z możliwością ich modyfikacji) oraz nowo wypracowane usługi społeczne, odpowiadające na 
niezaspokojone potrzeby mieszkańców, 

 zapewni przeprowadzenie oceny wprowadzonych rozwiązań w oparciu o opinie mieszkańców ‐ członków 
społeczności lokalnych, 

 dokona w ramach tworzenia CUS kompleksowych zmian organizacyjnych w realizowaniu usług społecznych 
na poziomie lokalnym, 

 dokona diagnozy potrzeb różnych grup mieszkańców, a także całych społeczności lokalnych, 

 zaoferuje kompleksowe wsparcie z uwzględnieniem komplementarności wsparcia udzielanego przez inne 
podmioty, 

 zapewni dostępność i adekwatność realizowanego wsparcia usługowego dla różnych grup odbiorców, 

 zapewni dla pracowników i współpracowników CUS zbudowanie ścieżki rozwoju zawodowego, niezbędne 
szkolenia zawodowe i doradztwo wynikające z planu wdrażania CUS, 

 zastosuje jak najszerszy wachlarz nowych lub zmodyfikowanych instrumentów z zakresu reintegracji 
społecznej i zawodowej, 

 będzie finansował wyłącznie usługi, które nie są finansowane z innych programów. 
Ponadto, zaleca się zainicjowanie partnerstwa lokalnego wspierającego tworzenie koordynowanego przez CUS 
lokalnego systemu usług społecznych użyteczności publicznej, w celu jak najpełniejszego wykorzystania potencjału 
lokalnych usługodawców. W oparciu o wyniki testowania wnioskodawcy opracują ostateczne materiały (procedury, 
regulaminy, formularze, programy szkoleń, etc.) służące wdrażaniu CUS przez zainteresowane podmioty. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego – gminy. 
Ustawa o CUS w art. 8 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, iż w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w 
zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług to gmina może utworzyć jednostkę 
organizacyjną – centrum. W zależności od typu projektu określonego w Regulaminie konkursu są to: 

 gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców, 

 gminy liczące między 5 000 a 99 999 mieszkańców, 

 miasta liczące od 100 000 mieszkańców, 

 miasta na prawach powiatu. 
Centrum może realizować usługi społeczne będące zadaniami własnymi powiatu oraz zadaniami z zakresu 
administracji rządowej zleconymi powiatowi, po uprzednim zawarciu porozumienia pomiędzy gminą, która utworzyła 
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centrum, a powiatem (art. 3 ust.2 Ustawy). W przypadku miasta na prawach powiatu realizacja przez centrum usług 
społecznych nie wymaga zawarcia porozumienia (art. 3 ust. 3 Ustawy). 
W ramach konkursu nie ma obowiązku realizacji projektu w formule partnerskiej. 
Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca albo Partner – nie więcej niż jeden raz we 
wniosku/wnioskach o dofinansowanie. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 zł; 

 podział alokacji ze wzgl. na typy i projekty: 
o Typ 1: 38,75% alokacji – 38 750 000 zł – zostanie przeznaczone na dofinansowanie łącznie 14 projektów, 

w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i 
rozwoju usług społecznych wpisujących się we wskazany typ 1, przy czym: 

 10% alokacji ‐ 10 000 000 zł ‐ zostanie przeznaczone dla gmin liczących poniżej 5 000 mieszkańców (4 
projekty po maks. 2 500 000 zł), 

 18,75% alokacji – 18 750 000 zł ‐ zostanie przeznaczone dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 
mieszkańców (6 projektów po maks. 3 125 000 zł), 

 10% alokacji ‐ 10 000 000 zł‐ zostanie przeznaczone dla gmin miejskich – miast liczących od 100 000 
mieszkańców (4 projekty po maks. 2 500 000 zł); 

o Typ 2: 40% alokacji ‐ 40 000 000 zł ‐ zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach 
których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług 
społecznych, wpisujące się w typ 2, dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców (8 projektów po maks. 5 000 
000 zł); 

o Typ 3: 11,25% alokacji – 11 250 000 zł ‐ zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach 
których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju 
usług społecznych, wpisujące się w typ 3, tj. dla gmin miejskich – miast liczących od 100 000 mieszkańców 
(4 projekty po maks. 2 812 500 zł), 

o Typ 4: 10% alokacji ‐ 10 000 000 zł ‐ zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach 
których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju 
usług społecznych, wpisujące się w typ 4, tj. miasta na prawach powiatu (4 projekty po maks. 2 500 000 zł). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 
– PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU – (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru. Każdy 
użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy zakładają konto samodzielnie 
wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć 3 załączniki, tj.  

 Załącznik 1 (2 strony A4 – 4 tys. znaków): wstępna koncepcja przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału 
społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami, w tym 
m.in.: 
o przedstawienie sposobu i narzędzi diagnozowania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług 

społecznych i działań wspierających z wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych, 
o opis badania dostępnej oferty usług społecznych i działań wspierających, 
o przedstawienie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

 Załącznik 2 (3 strony A4 – 6 tys. znaków): wstępna koncepcja wypracowywania modelu rozwoju i integracji 
usług społecznych użyteczności publicznej (dostępnych na zasadzie powszechności) przy wykorzystaniu CUS 
jako nowej jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych 
lokalnym organizacjom wymienionym w artykule 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w tym m.in.: 
o opis przeprowadzenia przeglądu dostępnej infrastruktury społecznej, 
o opis wstępnego modelu rozwoju i integracji usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

całej społeczności, 
o wstępny program działań na rzecz koordynacji i rozbudowy oferty usług społecznych, 
o zakres zadań koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. 
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 Załącznik 3 (2 strony A4 – 4 tys. znaków): wstępna koncepcja organizowania społeczności lokalnej z 
uwzględnieniem animacji działań wspierających (uzupełniających usługi społeczne), opartych na wolontariacie, 
samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim, w tym m.in.: 
o opis sposobu aktywizacji społeczności lokalnej, 
o opis sposobu wykorzystania zaangażowania wolontariatu, samopomocy mieszkańców i wsparcia 

sąsiedzkiego w ramach działań wspierających, 
o zakres zadań organizatora społeczności lokalnej. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-
spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-7/ 
 

 
 

 
 
Program „Opieka 75+” na rok 2020 
 
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 2019r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020r., 

o dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie 
otrzymywały usług w 2019r. 

o dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Program został rozszerzony o: 

 zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 

 umożliwienie gminom zakupu usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego. 
W 2020 r. program będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób 
pozostających w rodzinach. 
 
Wnioski mogą składać gminy: 

 miejskie,  

 wiejskie,  

 miejsko – wiejskie do 60 tys. mieszkańców,  
które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. 
 
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. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-7/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-7/
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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 2019 r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020r. 
; przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 
75 lat i więcej, które nie otrzymywały usług w roku 2019. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2020 
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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. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2020
mailto:dis@msport.gov.pl
http://www.msport.gov.pl/
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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”. 

 
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 „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; 

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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 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, 

 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 
 

 
 
 
 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska” 
Edycja 2020 
 
Celem Programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie 
całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie 

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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sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można 
starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy: 

 Grupa 1 – budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej. W tej grupie zadań 
inwestycyjnych, dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu 
szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, zlokalizowanych na 
terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem 
itp. Katalog zadań inwestycyjnych, możliwych do dofinansowania w ramach tej grupy zadań, obejmuje w 
szczególności:  
o budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych - w uzasadnionych przypadkach (np. 

uwarunkowania architektoniczno-terenowe lub inwestycje, których realizację rozpoczęto przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie) Minister może odstąpić od tej zasady i przyjąć do dofinansowania sale 
gimnastyczne o mniejszych wymiarach. Wymóg nie dotyczy adaptacji na cele sportowe istniejących 
obiektów oraz remontów istniejących sal gimnastycznych; 

o budowę boisk – wielkość i technologia wykonania boisk powinna odpowiadać planowanej formule 
użytkowania (wiodące sporty, liczba użytkowników szkolnych i pozaszkolnych). Należy mieć na uwadze, że 
boiska piłkarskie z trawy naturalnej, choć bardziej przyjazne dla użytkowników, wymagają większych 
nakładów na utrzymanie oraz mają mniejszą pojemność sportową. Wyposażenie boisk w oświetlenie 
pozwoli wydłużyć czas funkcjonowania obiektu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Warto pamiętać, 
że dobrze zaprojektowane ogrodzenie i piłkochwyty nie tylko zwiększają komfort użytkowników boisk, ale 
również wpływają na bezpieczeństwo i komfort osób postronnych (spacerowicze, mieszkańcy sąsiednich 
posesji, uczestnicy ruchu drogowego); 

o budowę kortów tenisowych (o nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie poliuretanowej lub 
z trawy syntetycznej dla kortów o funkcji rekreacyjno-sportowej) i badmintonowych; 

o budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się np. budowę boisk do sportów 
plażowych i streetballa, skate parków, ścianek wspinaczkowych itp., siłownie, urządzenia sprawnościowe 
dla dzieci; 

o budowę kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych, takich jak: bieżnie proste i okrężne, skocznie i 
rzutnie; 

o przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych. 

 Grupa 2 – modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym. W ramach tej grupy zadań 
inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych 
służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe 
uprawianie sportu. Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do 
potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności: 
o sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe); 
o kryte pływalnie; 
o kryte lodowiska stałe oraz tory lodowe; 
o boiska sportowe; 
o kompleksy lekkoatletyczne; 
o korty tenisowe (o docelowej nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie o nawierzchni 

poliuretanowej lub ze sztucznej trawy dla kortów o funkcji rekreacyjnosportowej) i badmintonowe; 
o przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie; 
o tory kolarskie, wrotkarskie; 
o sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie; 
o strzelnice sportowe3 , tory łucznicze; 
o obiekty dla sportów jeździeckich; 
o zaplecza szatniowo-sanitarne dla ww. obiektów (w przypadku braku przy istniejących obiektach sportowych 

istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarnoszatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie 
spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa 
zaplecza). 

 Grupa 3 – budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. W trzeciej grupie zadań inwestycyjnych, możliwe 
jest uzyskanie dofinansowania na budowę obiektów, dających możliwość tworzenia warunków do rozwoju 
sportów olimpijskich, uwzględniających jednocześnie preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie 
upowszechniania sportu i aktywności ruchowej. W ramach tej grupy możliwe jest również pozyskanie środków 
na przebudowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, o ile nie służą przeważająco klubom 
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sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań. Zadania inwestycyjne, o których dofinansowanie można 
ubiegać się w ramach ścieżki dotyczącej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, to w szczególności: 
o budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych; 
o budowa krytych lodowisk - preferowane będą lodowiska o wymiarach umożliwiających trening sportowy (ok. 

60 x 30 m). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na zadaszenie lodowiska pod warunkiem 
zastosowania stałej konstrukcji; 

o budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektu - preferowane będą pływalnie 25 m, 
planowane do realizacji na obszarze tych powiatów, które nie posiadają na swoim terenie tego typu obiektu. 
Możliwe jest również dofinansowanie pływalni niepełnowymiarowych, realizowanych w gminach, na terenie 
których brak jest krytej pływalni 

o budowa wielkich boisk do gier zespołowych; 
o budowa kompleksów lekkoatletycznych - podstawowe wymogi dotyczące obiektów lekkoatletycznych, 

zawarte są w załączniku do Programu „Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych. Wytyczne dla 
wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” (załącznik nr 2 
do Programu). 

Ponadto w ramach Programu możliwe będzie dofinansowanie pozostałych obiektów sportowych, takich jak: boiska 
inne niż wcześniej wymienione, hale tenisowe, strzelnice sportowe i tory łucznicze czy obiekty dla sportów 
jeździeckich. Obiekty te powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. 
Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność 
w dziedzinie kultury fizycznej; 

 stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 
grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od 
tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

 spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

 
Wysokość dotacji:  

 budżet na edycję Programu w 2020 roku – 200 000 000 zł; 

 dofinansowanie inwestycji z 1 i 3 grupy: 
o do 33% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik 

G (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca poszczególnej gminy) 
przekracza 80% wskaźnika Gg, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), 

o do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik 
G nie przekracza 80% wskaźnika Gg;  

o do 70 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik 
G nie przekracza 40% wskaźnika Gg;  

o do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono budowy pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej w gminie, na terenie której nie istnieje taki obiekt. Fakt nieposiadania przez gminę 
pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia, 

o do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu sportowego 
uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w 
przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1345 z późn. zm.), 

o do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono realizowane przez powiat (z 
wyłączeniem gmin na prawach powiatu), którego wskaźnik P nie przekracza 75% wskaźnika Pp, o którym 
mowa w art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powiat, którego wskaźnik P 



 

- 84 - 
 

przekracza 75% wskaźnika Pp, może otrzymać dofinansowanie na poziomie do 33% wydatków 
kwalifikowanych zadania. 

 dofinansowanie inwestycji z 2 grupy (modernizacja obiektów służących klubom sportowym), może wynieść do 
50% wydatków kwalifikowanych – bez względu na wskaźnik G, nie więcej jednak niż 3,5 mln zł w przypadku 
pływalni lub lodowiska oraz nie więcej niż 2,5 mln zł w przypadku innych obiektów. 

 Niezależnie od maksymalnej procentowej wysokości dofinansowania pojedynczego zadania inwestycyjnego, 
obowiązują również ograniczenia kwotowe (w mln zł), odnoszące się wyłącznie do zadań z grupy pierwszej i 
trzeciej – tabela wartości dostępna na stronie ogłoszenia o Programie; 

 W przypadku gdy zakres zadania dotyczy większej liczby odrębnych obiektów/kompleksów, wysokość 
dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie. Tak obliczona łączna wartość dofinansowania, nie 
może przekroczyć kwoty 6 mln zł; 

 Aby wniosek podlegał ocenie, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w nim ujętych musi wynieść: 
o 600 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych; 
o 300 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie - wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 marca do 3 kwietnia 
2020 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego). Wypełniony formularz 
elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu 
formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu składania wniosków) lub złożyć 
wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury Sportowej ul. Senatorska 14 00-082 
Warszawa. 
Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć: 

 dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu 
wnioskodawcy (o ile dotyczy); 

 dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji: 

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (W przypadku gdy 
prawo to nie wynika z prawa własności, lecz ze stosunku zobowiązaniowego, do wniosku należy załączyć 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej umowy – np. umowy dzierżawy lub najmu, 
zawierającej zgodę właściciela na wykonywanie stosownych robót budowlanych. Przedmiotowa umowa musi 
obowiązywać przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia planowanego zakończenia zadania); 

 dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, 
innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie 
określonym we wniosku inwestycyjnym  

 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (dostępne w systemie AMODIT), w przypadku odliczania 
podatku VAT odliczeniu podlega 100% jego wartości; 

 w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych, dodatkowo należy złożyć: 
o dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź 

nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z 
odsetkami; 

o statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy; 
o zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania 
wniosku inwestycyjnego; 

o sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata; 

 zarchiwizowaną elektronicznie pełną dokumentacja wniosku (nośnik: CD/DVD, wyklucza się pendrive). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020 

 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020
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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 
 
 
 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 
Konkurs Dostępny Samorząd 
Konkurs Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów których celem będzie: 

 wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji 
publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania; 

 przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia 
dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji; 

 przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego; 

 organizacje pozarządowe; 

 partnerzy społeczni (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER); 

 przedsiębiorcy; 

 szkoły wyższe; 

 jednostki naukowe. 
 
Wysokość dotacji:  

 alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 zł w tym: 
o środki pochodzące z EFS w kwocie 34 133 400 zł  
o środki z budżetu Państwa w kwocie 6 366 600 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany; 

 maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego 
objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty 50 000 zł. Projektem należy objąć co najmniej 20 JST. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 17 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. do godz. 
15:00. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA 
https://www.sowa.efs.gov.pl/ Na etapie składania wniosków wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania 
załączników. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/218-wysokiej-jakosci-
uslugi-administracyjne-4/ 
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„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018 – 2020” w 2020 roku 

 
Celem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie 
lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej 
infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania 
profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne.  
Cel główny zapisany w Programie to wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jest on 
realizowany przez trzy cele szczegółowe, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz 
ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. 
Cele skonstruowane na dużym poziomie ogólności pozwalają na swobodę wyboru konkretnych tematów przez 
podmioty zgłaszające się do Programu. W ramach Programu wspierane są przede wszystkim kompleksowe 
(systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprawiające infrastrukturę 
bezpieczeństwa, szczególnie poprzez lokalne systemy bezpieczeństwa, a także inicjatywy dotyczące  
przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji 
psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. 
Działania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona jest diagnozą, oceną 
możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary 
Programu. Projekty złożone w ramach naboru wniosków, weryfikowane są przez właściwe instytucje 
odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów.  Projekty wybierane przez komisje eksperckie na dwóch poziomach 
wojewódzkim i ostatecznie centralnym, rekomendowane przez Zespół koordynujący Program oraz zatwierdzane 
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, są najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i efektywnymi 
przedsięwzięciami profilaktycznymi, które realizowane na poziomie lokalnym, wpływają na wzrost świadomości 
zagrożeń oraz propagują  wzorce bezpiecznych zachowań w całej Polsce.  
MSWiA zwróciło się do Wojewodów o przedstawienie maksimum 20 projektów z każdego z województw, których 
realizacja w 2020 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze 
działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
”Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. 
Schemat  
 
Wnioski mogą składać  

 organizacje pozarządowe; 

 jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Wysokość dotacji:  

 6 000 000 zł – rezerwa celowa zabezpieczona w budżecie Państwa; 

 maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt – 100.000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie – schemat: 

 Etap I wojewódzki (urzędy wojewódzkie) – informacje na temat terminów naboru będą dostępne na 
stronach poszczególnych urzędów wojewódzkich; w przypadku Województwa Wielkopolskiego 
https://www.poznan.uw.gov.pl/; 
o nabór projektów lokalnych (jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych) ogłaszany i 

przeprowadzany przez właściwy terenowo urząd wojewódzki) - podmioty przekazują propozycje do 
Wojewody;  

o ocena i wybór najlepszych projektów przez zespoły wojewódzkie ds. Programu; 
o przekazanie do MSWiA najlepiej ocenionych projektów do Międzyresortowego Zespołu działającego w 

MSWiA; termin przekazania najlepszych propozycji przez wojewodów do MSWiA (maksymalnie 20 
wniosków z każdego województwa): 13 marca 2020; 

 Etap II centralny (MSWiA) 
o utworzenie listy projektów przekazanych przez wojewodów, wstępna weryfikacja pod względem formalnym,  
o ocena projektów przez Grupy Robocze na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych, 
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o wskazanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów rekomendowanych do dofinansowania 
w ramach Programu na podstawie przeprowadzonej oceny przez ekspertów (grup roboczych),  

o przekazanie, po akceptacji MSWiA listy rankingowej z projektami do dofinansowania wojewodom oraz 
Ministrowi Finansów. 

 Etap III wojewódzki urzędy wojewódzkie) 
o przygotowanie wniosków do Ministra Finansów, na podstawie informacji MSWiA o zwiększenie budżetu 

wojewody, zgodnie z informacją uzyskaną z MSWiA, 
o przyznanie środków na realizację projektów w formie dofinansowania: - zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, - zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,  
o realizacja/wykonanie projektów (nadzór Wojewody - kontrola pod względem finansowym i merytorycznym, 

sprawozdawczość z wykonania, przekazanie rozliczenia finansowego do MSWiA na dzień 31 grudnia 2020 
r.). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-
i-ins-4/4369,Realizacja-quotProgramu-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-Raze.html 

 
 
 
 
 

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności 

Al. Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 
tel. (22) 463 10 00 
eks@frse.org.pl 

eks.org.pl/ 
 
 
 
 

Europejski Korpus Solidarności 
 
Celem Programu jest wsparcie organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji 
Europejskiej. Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 
miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań 
solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym w sektorze 
solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi 
ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy za granicą. W ramach 
Programu dofinansowywane są również działania realizowane na poziomie krajowym. 
Działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności: 

 Projekty Wolontariatu 
o Indywidualny wolontariat umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w codziennej pracy organizacji i trwa od 

2 do 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach 2 tygodnie i dłużej. Wolontariusze mogą realizować działania 
w swoim kraju lub za granicą, biorąc udział w projektach dotyczących np. włączenia społecznego, 
środowiska naturalnego, kultury. Zespoły wolontariuszy to grupy liczące od 10 do 40 młodych ludzi z co 
najmniej dwóch różnych krajów, którzy wspólnie uczestniczą w projektach wolontariackich. Pokrywane są 
koszty zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy otrzymują również niewielki dodatek na wydatki osobiste. 

o Staże i praca – Staż liczony jest jako praca w pełnym wymiarze godzin i trwa od 2 do 6 miesięcy – z 
możliwością jednokrotnego przedłużenia. Jest opłacany przez organizację odpowiedzialną za staż. Stażyści 
rozwijają swoje umiejętności edukacyjne, społeczne, obywatelskie i zawodowe. 

o Praca jest w pełnym wymiarze czasu pracy i trwa od 3 do 12 miesięcy. Jest opłacana przez instytucję 
zatrudniającą. 

Staż i praca mogą się odbywać w kraju zamieszkania uczestnika lub za granicą. Jeżeli odbywają się za granicą, 
uczestnicy otrzymują niewielkie wynagrodzenie na pokrycie kosztów przeprowadzki. 

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-4/4369,Realizacja-quotProgramu-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-Raze.html
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-4/4369,Realizacja-quotProgramu-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-Raze.html
mailto:eks@frse.org.pl
http://eks.org.pl/
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Uczestnicy działań w ramach wolontariatu, stażu i pracy korzystają z pomocy językowej, szkoleń i usług 
doradczych oferowanych online. Pokrywane są ich koszty podróży do miejsca, w którym realizowany jest 
projekt, i z powrotem. 

Projekty Solidarności - są inicjowane, opracowywane i wdrażane przez okres od 2 do 12 miesięcy przez co najmniej 
pięć młodych osób, które chcą wprowadzić zmiany na lepsze w swojej społeczności lokalnej. Młodzi ludzie, którzy 
chcą zarządzać projektem solidarnościowym w swoim kraju zamieszkania, muszą się zarejestrować w portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, instytucje i firmy; 

 Projekty Solidarności – grupa inicjatywna (minimum 5 osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia), a wnioskodawcą 
bezpośrednim działającym na rzecz grupy inicjatywnej jest organizacja wspierająca, posiadająca Akredytację 
Erasmus+; lista organizacji z Akredytacją Erasmus+ rejonu woj. wielkopolskiego 
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_pl?country=PL&topic=&scope%5Bql%5D=&town=Pozna%C
5%84&name=&pic=&inclusion_topic=&op=Apply+Filter. 

 
Wysokość dotacji: łączny budżet na 2020 rok – 7 000 000 euro. 
 
Termin składania wniosków:  

 5 lutego 2020 do godz. 12.00; 

 30 kwietnia 2020 do godz. 12.00; 

 1 października 2019 r. do g. 12.00. 
Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w Konkursie w roku 2020 mają formę formularza online 
(web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. Na platformie Erasmus+ and European 
Solidarity Corps. należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie 
do dostępnych formularzy wniosków. https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/hom. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eks.org.pl/ 

 
 
 
 
 

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 Kultura – Interwencje 2020 

 
Celem Programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie 
regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe 
wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu 
społecznym. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów 
realizacji zadań takich, jak: 

 organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, 
warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk 

https://eks.org.pl/
mailto:nck@nck.pl
http://www.nck.pl/
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muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych 
wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne; 

 organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk 
kulturalnych/uczestnictwa w kulturze; 

 organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o 
charakterze patriotycznym; 

Realizacji powyższych zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie 
publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania 
te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. 
Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji zadania w 
trakcie i po jego zakończeniu2 . 
W programie nie można składać wniosków na zadania, które są realizowane przez wnioskodawcę w ramach: 

 innych programów NCK; 

 projektów z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w całości lub w części we współpracy z 
Narodowym Centrum Kultury; 3) programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji 
podległych MKiDN. 

 
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; 

 koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 
2018 r. poz. 2212)); 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze. 
 
Wysokość dotacji: 

 prognozowany budżet na realizację Programu wynosi 10 000 000 zł; 

 kwota dofinansowania  5000 zł – 150 000zł; 

 dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania; 

 wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania; do 
wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z 
innych źródeł finansowania; wkład własny jest wkładem finansowym; przez wkład finansowy rozumie się środki 
finansowe będące w dyspozycji beneficjenta na rachunku bankowym lub w kasie, przeznaczone na realizację 
zadania. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 16 marca 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez system 
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI https://eboi.nck.pl/. Formularz wniosku jest dostępny w systemie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-
nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020 

 
 
 
 
 

 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
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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), 

 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. 

http://www.nbp.pl/
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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 
 
 

 
 
 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA 

ul. Puławska 14 
02-512 Warszawa 

tel. (+48) 22 270 14 66 
kontakt@polonika.pl 
https://polonika.pl/ 

 
 
 
 
Program Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat 2020 
 
Celem Programu jest wspieranie społecznego zaangażowania w ochronę materialnych elementów polskiego 
dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Program dotyczy zarówno obszaru historycznej 
Rzeczypospolitej, w jej granicach z 1772 r., jak i działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej 
chronionej przez polskich emigrantów lub powstałej na emigracji. Dla realizacji programu kluczowe są działania 
nastawione na wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa 
kulturowego poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, a także zaangażowanie 
wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w kraju i za granicą w zakresie 
poznawania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Efektem realizacji programu ma być utworzenie sieci 
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami i organizacjami polonijnymi oraz emigracyjnymi 
zajmującymi się ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, lokalnymi samorządami, instytucjami 
kultury, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami oraz wzrost wiedzy na temat historii danego miejsca wśród 
społeczności polskiej oraz społeczności lokalnej za granicą. 
Działania w ramach programu ukierunkowane są na wypracowanie długotrwałych efektów, którymi będą m.in.:  

 systematyczna ochrona obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; 

 podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad 
dziedzictwem kulturowym. 

 wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego 
poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego/światowego;  

 aktywizacja lokalnych społeczności i ich integracja wokół celu, jakim jest ochrona wspólnego dziedzictwa 
kulturowego. 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji wolontariackich obozów, objazdów, pobytów 
studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. 
Zaplanowane prace powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami w zakresie 
ochrony i opieki nad zabytkami.  
Mogą obejmować: 

 działania porządkowe i związane z odnalezieniem, opisaniem i utrzymaniem obiektów zabytkowych i ich 
otoczenia, zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz pomocnicze przy pracach lub badaniach 
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych; 

 aktywny udział w renowacji lub rewaloryzacji zabytku (w tym polskich grobów i cmentarzy); 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:kontakt@polonika.pl
https://polonika.pl/
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 prace pomocnicze przy kwerendach bibliotecznych i archiwalnych, dokumentacji i inwentaryzacji obiektów 
zabytkowych, dokumentacji źródłowej i terenowej lub zbieranie informacji pośrednich związanych z obiektami i 
wydarzeniami historycznymi związanymi z kulturą polską; 

 działania edukacyjne oraz popularyzujące polskie dziedzictwo kulturowe pozostające poza granicami kraju i 
wiedzę na jego temat, w tym tworzenie możliwości współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, zespołami 
badawczymi działającymi poza granicami Rzeczypospolitej - szczególnie pośród grup młodzieżowych i 
studenckich; 

 przeszkolenie wolontariuszy przez ekspertów z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami, archiwistyki, nauk 
pomocniczych historii; f) animację społeczną i wykorzystanie roli polskiego dziedzictwa kulturowego w 
aktywizacji społeczności lokalnej. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe; 

 samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie 
współpracy i zawarcie umowy partnerskiej/porozumienia partnerskiego (wzór porozumienia stanowi Załącznik nr 7) 
z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów utworzonych na podstawie przepisów prawa polskiego lub 
przepisów kraju przyjmującego: 

 instytucje kultury; 

 organizacje pozarządowe;  

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

 szkoły ponadpodstawowe rozumiane jako publiczne i/lub niepubliczne instytucje oświatowo-wychowawcze; 

 uczelnie państwowe, samorządowe lub prywatne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85) lub, w przypadku uczelni kościelnych, na 
podstawie umowy rządu z władzami odpowiedniego Kościoła. 

Partnerzy mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i z kraju przyjmującego. 
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na realizację Programu 1 000 000 zł; 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. 

 maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 000 zł. 

 wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku. 

 wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku min. 10% wkładu własnego na realizację 
zadania; do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki 
pozyskane z innych źródeł finansowania, z zastrzeżeniem ust. 4.Regulaminu Programu (Wkładem własnym nie 
mogą być środki pozyskane w ramach: programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych 
programów własnych państwowych instytucji kultury oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę 
Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wkład 
własny jest wkładem finansowym. 

 
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2020 roku o godzinie 15.59. Dla prawidłowego złożenia wniosku 
obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym systemie Witkac, dostępnym pod adresem www.witkac.pl. Na 
etapie składania wniosku nie trzeba drukować żadnych potwierdzeń złożenia wniosku. Składanie wniosków odbywa 
się wyłącznie poprzez system Witkac. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-
instytutu 
 
 

 

https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu
https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu
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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 
Edycja 2020 
 
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”; 

 pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o 
charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w 
gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno 
z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –
CZŁONKOSTWO. 

Zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2020 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. 
 

mailto:kontakt@niw.gov.pl
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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. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 
lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-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 „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 

https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/


  

 

- 95 - 
 

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/ 
 
 

 
 
 
Fundusz Współpracy Dwustronnej 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 
Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Projekty bilateralne 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie 
kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia). Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o 
dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu. 
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, 
dotyczące  jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych: 

 obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy; 

 obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo dostaw energii; 

 obszar programowy: Złagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian: 
o Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne; 
o Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja; 
o Środowisko i ekosystemy. 

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny oraz nieinwestycyjny. Wydarzenie 
ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz 
Polski. Potwierdzeniem bilateralnego charakteru Projektu jest dostarczenie listu intencyjnego lub umowy 
partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wraz z programem wizyty studyjnej, zaproszeniem na 
seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Przed zawarciem umowy w 
sprawie realizacji Projektów wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i 
jej tłumaczenia na język polski. 
Zakres przedmiotowy Projektów bilateralnych polegać może na udziale lub/i organizacji wizyt studyjnych, 
konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub wzmacniania kontaktów 
dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców. 
Warunkiem akceptacji wniosku o dofinansowanie jest aktywny udział Wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu, 
rozumiany jako wygłoszenie prezentacji, referatu lub wykładu w tematyce związanej z zakresem tematycznym 
Programu. 
Zakres finansowania Projektów bilateralnych obejmuje: 

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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 wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami z Państw-Darczyńców a podmiotami z Polski; 

 poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców przed 
przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie lub w jego trakcie, 

 rozwój ww. partnerstw oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu partnerskiego z podmiotami 
z Państw-Darczyńców; 

 tworzenie sieci kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami z 
Polski a podmiotami z Państw-Darczyńców. 

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator 
Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na następujących stronach internetowych: 
http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/ 
https://eeagrants.org/partnership-opportunities 
 
Wnioski mogą składać: 

 każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, 
ustanowione jako podmiot prawa w Polsce są uznawane za Wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w 
naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych; 

 każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, 
ustanowione jako podmiot prawa w danym Państwie-Darczyńcy są uznawane za partnerów kwalifikujących się 
do udziału w Projektach bilateralnych. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu 150 000 euro; 

 minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro, a maksymalna 20 000 euro; 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 10 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku, 
godz. 15:00. Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji. Wniosek o dofinansowanie 
sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w formie elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem internetowym: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/ Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny do pobrania wraz 
z instrukcją wypełniania wniosku: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie. 
Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego: 

 przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi 
własnoręcznemu; 

 przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na 
ePUAP i otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający 
datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW). 
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki: 

 statut lub/i akt założycielski; 

 dokumenty potwierdzające partnerstwo w Projekcie - list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców lub 
umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców; 

 szczegółowy program wydarzenia – np. wizyty studyjnej/konferencji/seminarium/warsztatów z określeniem celu 
jego przeprowadzenia, bilateralnego charakteru, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników, uwzględniający 
ich aktywny udział w wydarzeniu na przykład wygłoszenie prezentacji lub wykładu przez Wnioskodawcę; 

 pełnomocnictwo do podpisu wniosku (jeśli dotyczy); 

 inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez Wnioskodawcę. 
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim 
należy przedstawić: 

 list intencyjny lub umowę partnerską; 

 krótki opis planowanych działań bilateralnych wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli 
Partnerów (zawarty we wniosku o dofinansowanie, zakładka Summary). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html 

http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/
https://eeagrants.org/partnership-opportunities
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html
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Program priorytetowy „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej 
gospodarce  
Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 
IV nabór  
 
Celem Konkursu jest Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu 
oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, 
wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS): 

 Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa: 
o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 2: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-

spożywczego i leśno-drzewnego w zakresie: - Indywidualizacji produkcji meblarskiej, pkt 5 - Innowacyjnych 
procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym, pkt. 1, 2 i 4; 

o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty 
chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie: - Nowoczesnych biotechnologii w ochronie 
środowiska, pkt 1-9; 

 Zrównoważona energetyka:  
o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy 

wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; 
o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie: - 

Materiałów i technologii - Systemów energetycznych budynków - Rozwoju maszyn i urządzeń - 
Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów; 

o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; 

 Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady:  
o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, 

odpady w zakresie: - Pozyskania surowców - Przetwórstwa i produkcji - Odpadów i ścieków; 

 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)  
o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych 

właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty w zakresie: - Zaawansowanych materiałów i 
nanotechnologii w energii odnawialnej, oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji 
gospodarowania energią; 

o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Elektronika i Fotonika w zakresie: - Technologii, materiałów i 
urządzeń dla fotowoltaiki - Zagadnień aplikacyjne, pkt 6, 11; 

o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 10: Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
geoinformacyjne w zakresie: - Technologii Internetu przyszłości, technologii Internetu rzeczy, systemów 
wbudowanych, pkt 5 - Inteligentnych sieci w infrastrukturach; 

o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna w zakresie: - 
Fotowoltaiki i innych alternatywnych źródeł pozyskiwania energii - Sensorów elastycznych, pkt 15 – 
Oświetlenia; 

o Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 14: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych 
jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i 
śródlądowy w zakresie: - Projektowania, budowy i konwersji specjalistycznych jednostek pływających oraz 
ich specjalistycznego wyposażenia, pkt. 4 i 5 - Projektowania, budowy i przebudowy konstrukcji morskich i 
przybrzeżnych, pkt 3; 

Wnioskodawcy mogą aplikować na jedną z dwóch faz: 

 Faza B+R:  
o przedsięwzięcia, które obejmują wyłącznie prace badawcze i rozwojowe, o których mowa odpowiednio w 

art. 2 pkt 3, ppkt. c) i pkt. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. 2018, 
poz. 87); 

o warunkiem otrzymania wsparcia w fazie B+R jest wdrożenie wyników przedsięwzięcia. Projekty, w których 
nie przewidziano wdrożenia  wyników nie mogą uzyskać dofinansowania. Brak kontynuacji projektu po 
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zakończeniu części badawczo-rozwojowej nie będzie skutkować zwrotem dofinansowania w formie dotacji 
w przypadku, gdy przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe nie przyniosą oczekiwanych wyników, bądź 
analiza sytuacji rynkowej wykaże, że wdrożenie wyników fazy B+R jest nieopłacalne dla przedsiębiorcy; 

 Faza W: 
o przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na: 
o uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii, 
o wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, 
o które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ 

człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe. 
Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. 
 
Wnioski mogą składać: 

 przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z 
późn. zm.), 

 jednostki samorządu terytorialnego / podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych 
jednostek samorządu. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet na realizację celu programu wynosi do 2 500 000 tys.. zł, w tym:  
o dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł, 
o dla zwrotnych form dofinansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł. 

 forma dofinansowania: dotacja lub pożyczka lub dotacja i pożyczka; 

 maksymalny poziom dofinasowania w opcji „dotacja”: 
o mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowanych; 
o średnie przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowanych; 
o duże przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowanych; 

 maksymalny poziom dofinasowania w opcji „pożyczka”: 
o przedsiębiorcy – do 85 % kosztów kwalifikowanych, 
o jednostki samorządu terytorialnego/ podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu. – do 100% kosztów kwalifikowanych, 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 17 lutego 2020 roku do 29 maja 2020 roku. 
Wypełniony wniosek należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) 
http://gwd.nfosigw.gov.pl, 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 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – 
wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” (B+R). 
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/wsparcie-dla-
innowacji-sprzyjajacych2/nabor-vi/ 
 
 
 
 

 
 

http://gwd.nfosigw.gov.pl/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-vi/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-vi/
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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 
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”. 
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Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 01 marca 2019r. do 18 grudnia 2020 roku (wydłużono 
termin naboru) 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/ 
 
 

 
 

 
 
Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” 
Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów - w zakresie przedsięwzięć polegających 
na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i 
dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania 
odpadów żywności 
 
Celem Programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami poprzez: zapobieganie powstawaniu odpadów.  
Rodzaje przedsięwzięć: rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. 
 
Wnioski mogą składać posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji 
pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”. 
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie w formie dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 25 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. 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, 

 oświadczenie 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 - w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych 
związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 

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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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/ 
 
 

 
 
 
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 2020 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/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
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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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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NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf  

ul. Gnieźnieńska 32  
61-021 Poznań  

tel. (61) 87 46 200  
fax (61) 87 46 001  

www.niveapolska.pl 
 
 
 
 

Podwórka Talentów Nivea 
Edycja 2020 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie 20 (dwudziestu) zwycięskich Lokalizacji spośród Lokalizacji zgłoszonych do 
Konkursu i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw (określonych w Regulaminie jako 
Podwórko Talentów NIVEA, bądź Podwórko) – na zasadach określonych w Regulaminie.  
Place zabaw powinny składać się m.in. z takich elementów jak: kubik wspinaczka, urządzenie do balansowania, 
huśtawka bocianie gniazdo, gra Twister, gra skok w dal, gra kapsle, trampolina, tablice muzyczne z bębnami, 
teatrzyk, tuba do rozmawiania, planetarium, rowerek, piaskownica naukowa, zegar słoneczny, ławka. 
W ramach konkursu przewidziano 2 ścieżki: 

 Ścieżkę podstawową – w tym przypadku zwycięstwo uzależnione jest od ilości głosów oddanych przez 
internautów na daną lokalizację. 

 Ścieżkę jurorską – w tym przypadku konieczne jest przesłanie pracy konkursowej (filmu lub prezentacji 
pokazujących wybitne talenty dzieci), następnie zostaje wyłonionych 5 zwycięzców. 

Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami, biorą udział w konkursie zgodnie ze ścieżką podstawową. 
Lokalizacja przeznaczona pod budowę podwórka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 400 m2, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku lokalizacji większej niż 400 m2, uczestnik musi wyrazić zgodę na możliwość 
wykorzystania jej w całości lub w części. Nasłonecznienie lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, 
liczone w dniach równonocy (21.03 i 21.09) w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 2 
godziny. Nieruchomość gruntowa, na której ma zostać zbudowane podwórko musi spełniać wszelkie wymogi 
prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw. 
 
Wnioski mogą składać:  

 gminy,  

 spółdzielnie mieszkaniowe,  

 wspólnoty mieszkaniowe,  

 publiczne szkoły podstawowe oraz zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa,  
położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
W konkursie nie mogą wziąć udziału obszary identyfikowane kodami pocztowymi podmiotów zgłaszających, które 
zostały beneficjentami Konkursów Podwórko Talentów NIVEA w latach 2017-2019. 
 
Wysokość dotacji: każde z Podwórek Talentów NIVEA ma wartość aż 250 000 zł i dzięki nowoczesnym 
urządzeniom na 3 różnych strefach - sportowej, naukowej, artystycznej - z uśmiechem kształtuje sprawność, 
wiedzę oraz wyobraźnię dzieci.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 8 kwietnia 2020 r., do godziny 23:59. Konkurs 
prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej 
www.podworko.nivea.pl oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej na urządzenia mobilne.  
Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń, jeżeli każde zgłoszenie dotyczy innej Lokalizacji 
oraz w przypadku Ścieżki Jurorskiej, została dla niej wykonana indywidualna (różniąca się całkowicie) Praca 
Konkursowa. Dla każdej z Lokalizacji wymagane jest odrębne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, ponadto 
każdy Formularz Zgłoszeniowy musi zostać założony z unikalnego adresu e-mail.  

http://www.niveapolska.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://podworko.nivea.pl/ 

 
 
 
 
 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  

ul. Kredytowa 6 lok. 20  
00-062 Warszawa 

tel/fax (22) 826 10 16 
pcyf@pcyf.org.pl  

http://www.pcyf.org.pl/ 
 
 
 
 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać szanse  
Edycja 2020 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które będą zwiększały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne 
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwiną swoje 
umiejętności: 

 wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w 
ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń; równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, 
czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka; 

 skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i 
harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu; chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, 
w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów; 

 zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych 
relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować 
wspólne cele z korzyścią dla wszystkich; 

 wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, 
na który damy mu szansę w projekcie; ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i 
ich efekty 

Grupa docelowa: Projekty kierowane są do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych 
szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez czas trwania 
projektu. 
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska 
lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-
miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. 
Czas realizacji projektu 15 miesięcy: pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać 

 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez 
Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), 

 domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie 
Grantowym Programu Równać Szanse. 

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu 
„Równać Szanse 2019 
 
Wysokość dotacji: 

https://podworko.nivea.pl/
mailto:pcyf@pcyf.org.pl
http://www.pcyf.org.pl/
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 do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy; 

 wsparcie szkolenia, doradztwo. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie w I etapie konkursu odbywa się do 16 marca 2020 r., do godz. 12.00. 
Wnioski (formularz dostępny na stronie Konkursu) należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru 
wniosków znajdującego się na stronie https://rownacszanse.pl/system/ Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze 
znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania. Termin składania wniosków w II etapie konkursu: 
do 10 maja 2020 r., do godz. 12.00. 
Organizator konkursu przygotował bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców „Jak przeprowadzić diagnozę w 
Programie Równać Szanse?" w dniach: 

 8 lutego 2020 r. – Gdańsk, Poznań; 

 15 lutego 2020 r. – Kraków, Wrocław; 

 29 lutego 2020 r. – Warszawa. 
Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap 
 
 

 
 
 

Polska Fundacja Narodowa 

Aleja Jana Pawła II 12 
00-124 Warszawa 
Tel. 22 850 93 33 

kontakt@pfn.org.pl 
https://www.pfn.org.pl/ 

 
 
 
 
Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie przedsięwzięć zgodne z celami statutowymi Fundacji, tj. działalności 
naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie: 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności: 
o upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu 
Polskiego, 

o kształtowania i promowania postaw patriotycznych, 
o promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania 

rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, 
krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski, 

o ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
o promocji Polonii i Polaków za granicą; 

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

 wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia; 

 wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

 wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa 
przyrodniczego. 

 

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap
mailto:kontakt@pfn.org.pl
https://www.pfn.org.pl/


 

- 106 - 
 

Wnioski mogą składać wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną, w szczególności wsparcie finansowe 
adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji 
„Polskiej Fundacji Narodowej”). 
 
Wysokość dotacji: 

 minimalny wkład własny 5 %; 

 maksymalna kwota dofinansowania 95% kosztów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za 
pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl – 
zakładka „złóż wniosek”, dołączając do niego niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi w 
formularzu wniosków. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony minimum 8 tygodni przed planowanym 
rozpoczęciem realizacji projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/ 
 
 

 
 

 

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),  

http://www.pfn.org.pl/
https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
mailto:paff@pafw.pl
http://www.pafw.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu
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 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. 
 
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/  
 

 
 
 
 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

ul. Mokotowska 55, domofon 50 
00-542 Warszawa 

tel: (22) 396 55 16 lub (22) 396 55 19 
listy@seniorzywakcji.pl 
http://seniorzywakcji.pl/ 

 
 
 
 

Konkurs „Seniorzy w akcji” 
 

Celem Konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia i par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą 
młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w 
życiu lokalnych społeczności. Formuła Konkursu jest przyjazna również dla osób i organizacji, które nie mają 
dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, 
dopasowany do potrzeb realizatorów poszczególnych działań. Konkurs realizowany jest przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu: „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Dotacje i wsparcie zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów w ramach 
Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2020, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2021. Program 
ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem 
ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność należy traktować (w 
zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat. 
Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów: 

 Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym Działania promujące postawy i 
wartości obywatelskie, działania wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla 
lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie, działania na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych 

http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu
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/
http://seniorzywakcji.pl/
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i ponadlokalnych problemów, włączanie osób starszych do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych 
osobom starszym w środowiskach lokalnych. 

 Działania edukacyjne i kulturalne Działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie 
angażujące osoby starsze. 

 Działania na rzecz środowiska Działania propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia 
człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym, podnoszące wiedzę 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 

 Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego 
osobom starszym Działania propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i 
usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 

 
Wnioski mogą składać osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) 
– zwani animatorami. Animatorzy we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu 
starającego się o wsparcie (organizacja wspierająca). Jedna organizacja/instytucja może być organizacją 
wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden 
pomysł na Konkurs. Osoba będąca animatorem może w tej roli uczestniczyć nie więcej, niż w dwóch edycjach 
Konkursu „Seniorzy w akcji”. 
Organizacja wspierająca powinna spełnić następujące kryteria: 

 jest organizacją/instytucją posiadającą osobowość prawną i jest: a. organizacją pozarządową - spełniającą 
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). W przypadku organizacji, których 
oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od 
zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości 
prawnej, oddziały te mogą złożyć list intencyjny i wniosek na Konkurs, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej 
tj. pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu, w imieniu tej jednostki; 

 jest samorządową instytucją 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. 

Etapy Konkursu: 

 I ETAP – złożenie listu intencyjnego, 

 II ETAP – spotkanie z Komisją Konkursową, 

 III ETAP – uczestnictwo w warsztatach (inkubatorze) i wnioski o dotacje. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacje w wysokości 9000 zł-15000 zł; 

 animatorzy wybranych projektów otrzymają pełne finansowanie udziału w dwóch obowiązkowych spotkaniach 
warsztatowych, opiekę tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych lub wsparcia Latających Animatorów 
Kultury; 

 uczestnicy Konkursu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji 
przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) 
wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia; 

 dotacje przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na konto organizacji wspierającej tj. na odrębny 
rachunek bankowy, wydzielony na potrzeby przyznanej dotacji na realizację projektu. 

 
Nabór listów intencyjnych trwa do 15 marca 2020 roku. Formularz listu intencyjnego dostępny jest na stronie 
https://seniorzywakcji2020.webankieta.pl/  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/ 
 

 
 
 
 

http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/
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Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel. 22 276 77 77 
fax: 22 250 52 00 

 info@udskior.gov.pl 
www.udskior.gov.pl   

 
 
 
 
Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w 
zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Rodzaje zadań objętych konkursem ofert: 

 organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o 
niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego; 

 upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, 
męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie 
trwałych znaków i obiektów pamięci. 

W zakresie realizacji powyższych zadań środki w formie dotacji celowych przeznaczone będą m. in. na: 

 dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez 
organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, marszów, 
rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie 
wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez 
m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej, działalności dokumentacyjnej poprzez 
organizację wystaw o tematyce dotyczącej historii narodu polskiego w latach wojny i okresie powojennym oraz 
innych projektów dokumentacyjnych; 

 dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz postaci z tym 
związanych) w formie tablic pamiątkowych, obelisków, medali, sztandarów. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności dokumentacyjnej także inne podmioty. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków wynosi 1 100 000 zł; 

 wniesienie wkładu finansowego, własnego osobowego i rzeczowego w ramach składanych ofert nie jest 
wymagane. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach: 

 do 31 stycznia 2020 r.; 

 do 24 kwietnia 2020 r.; 

 do 4 września 2020 r. 
Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz.U. poz.2057, ze zm.). 
Oferta powinna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w ww. terminie. Decyduje data wpływu 
oferty do Urzędu. 

mailto:info@udskior.gov.pl
http://www.udskior.gov.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html 
 
 

 
 
 
Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych 
wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego  
 
Celem Konkursu jest wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów 
niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.  
Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania. Dotacja może być 
wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2020.  
W ramach tego rodzaju zadań Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia 
kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 
pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki 
w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych 
leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach 
życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie 
odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących 
działalność leczniczo – rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki 
wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt 
zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.  
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Wysokość dotacji - wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 100 000 złotych.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 27 marca 2020 r. Oferty należy składać zgodnie z obowiązującymi 
w dniu składania oferty wzorami, odpowiednimi dla danego rodzaju podmiotu wnioskującego o dotację. Terenowe 
jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych. 
Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym 
konkursie ofert.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/2021-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-
dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-
%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html 
 
 

 
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych w 2020 roku 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne działalności wydawniczej o tematyce związanej z kultywowaniem i 
upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu 
powojennego.  
 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2021-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2021-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2021-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2021-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz inne podmioty. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić 
działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem. 
 
Wysokość dotacji: budżet konkursu na rok 2020 wynosi 400 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 27 marca 2020 roku. Oferta winna zostać dostarczona 
bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
lub przesłana za pośrednictwem poczty. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057, ze zm.). 
Podmiot składający ofertę dotyczącą: 

 publikacji, dołącza maszynopis pracy (w formie papierowej lub na płycie CD); 

 audiobooku, dołącza treści planowane do zamieszczenia na nośniku (w formie papierowej lub na płycie CD); 

 periodyku, dołącza treści i materiały planowane do publikacji (w formie papierowej lub na płycie CD). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/1926-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-
przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87-wydawniczych-w-2020-roku.html 
 
 

 
 
 

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/ 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1926-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87-wydawniczych-w-2020-roku.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1926-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87-wydawniczych-w-2020-roku.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1926-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87-wydawniczych-w-2020-roku.html
mailto:biuro@wfosgw.poznan.pl
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 27 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.2) obowiązuje od dnia 27 lutego 2020 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.1 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Oś 3 Energia i Oś 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; zmiana zgodna z modyfikacją WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję Europejską i służy zwiększeniu efektywności wdrażania WRPO 2014+: 
Realokacja 10 mln EUR z inicjatywy JESSICA z Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania na Poddziałanie 9.2.3 Rewitalizacja miast i ich 
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe. 

 Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego; Modyfikacja zapisów związana z 
możliwością zawężenia zakresu przedmiotowego wsparcia w naborach organizowanych w ramach 
Poddziałania; zmiana: usunięcie zapisu: ”W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą 
wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 
oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe 
projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów…”. 

 Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi; doprecyzowanie zapisów związanych z cross-financingiem; zmiana: zwiększono poziom 
cross-financingu; 

 Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego; de minimis dla projektów 
z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego. Rozszerzenie katalogu programów pomocowych dla 
zwiększenia efektywności wdrażania WRPO 2014+; zmiana: w pkt. 20. rozszerzono katalog programów 
pomocowych o pomoc de minimis dla projektów z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego; 

 Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR); zmiana zgodna z modyfikacją WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję Europejską i służy zwiększeniu efektywności wdrażania WRPO 2014+.; 
Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach Poddziałań: 
o Oś 3 – było 378 475 177, jest 368 475 177; 
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o Działanie 3.2 – było 102 530 000, jest 92 530 000; 
o Poddziałanie 3.2.2– było 40 000 000, jest 30 000 000; 
o Oś 9 – było 303 600 000, jest 313 600 000; 
o Działanie 9.2 – było 117 132 193, jest 127 132 193; 
o Poddziałanie 9.2.3 – było 26 000 000, jest 36 000 000. 

 Załącznik nr 2: Tabela wskaźników rezultatu i produktu; zaktualizowano wartości docelowe zgodnie ze 
zmianami po przeglądzie śródokresowym WRPO 2014+ oraz z planami zmniejszenia limitu środków 
Funduszu Pracy; zmiana: zaktualizowano wartości wskaźników w Działaniu 6.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ oraz 
Działaniu 6.2 Aktywizacja zawodowa. 

 Załącznik nr 3: Kryteria wyboru projektów; zmiana: aktualizacja Kryteriów wyboru projektów EFRR i EFS w 
związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący uchwał nr 137 i 138/2020. 

 Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 
pozakonkursowego; zmiana: aktualizacja załącznika w zakresie kwot, wskaźników i identyfikacji nowych 
projektów pozakonkursowych. 

 Załączniki nr 6, 7 i 8: Roczny Plan Działania na rok 2020 dla Osi 6, 7 i 8.; aktualizacja Rocznych Planów 
Działań Osi 6, 7 i 8 na rok 2020 m.in. w związku ze zmianą Kryteriów wyboru projektów EFS przyjętych 
przez Komitet Monitorujący uchwałą 138/2020 oraz uaktualnieniem danych dotyczących realizacji działań 
(stan na 31.01.2020). 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-2-z-27-lutego-2020-r 
 

 
 
 
 

28 lutego 2020 r. opublikowano aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w 

trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 

na rok 2020. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu ze stycznia 2020 r. r. zostały umieszczone w Wykazie zmian 
do Harmonogramu naborów wniosków. Dotyczą one aktualizacji typów projektów zgodnie ze zmianami w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w Poddziałaniu 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług 
publicznych. Dodano nabór w: 

 Poddziałaniu 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, 

 Poddziałaniu 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF 
Poznania, 

 Poddziałaniu 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne,  

 Poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.  
Przesunięto nabór w Poddziałaniu 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 
 
Źródło wiadomości: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-
2020-rok-luty-2020-r 

 
 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-2-z-27-lutego-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-2-z-27-lutego-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2020-rok-luty-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2020-rok-luty-2020-r
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8 stycznia 2020 roku opublikowano roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych 
beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzony 
Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1638/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 
 
Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów 
wniosków o dofinansowanie WRPO 2014+ na rok 2020. 
Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec 
zmianie w trakcie roku. 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/roczny-harmonogram-szkolen-dla-beneficjentow-i-
potencjalnych-beneficjentow-wrpo-2014-na-rok-2020 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/roczny-harmonogram-szkolen-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-wrpo-2014-na-rok-2020
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/roczny-harmonogram-szkolen-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-wrpo-2014-na-rok-2020
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