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W numerze: 

 aktualne konkursy dla 
samorządów i 
organizacji 
pozarządowych 

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

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

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

Poznań, lipiec 2020 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia i 
kwalifikacje: 

o Strona 24, 
o Strony od 35 do 37, 
o Strony od 44 do 45, 
o Strony od 50 do 51, 
o Strony od 80 do 81. 

 Kultura i nauka: 
o Strona 17, 
o Strony od 20 do 21, 
o Strona 23, 
o Strony od 35 do 36, 
o Strona 44, 
o Strony od 68 do 71, 
o Strony od 92 do 93. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 35 do 36, 
o Strona 38, 
o Strona 44, 
o Strony od 69 do 70, 
o Strony od 73 do 74. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 5 do 8, 
o Strony od 35 do 36, 
o Strony od 53 do 68, 
o Strony od 82 do 88. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strona 25, 
o Strony od 35 do 36, 
o Strony od 71 do 72, 
o Strony od 93 do 94. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 3 do 4, 
o Strony od 8 do 12, 
o Strony od 24 do 25, 
o Strony od 35 do 36, 
o Strona 44, 
o Strona 48, 
o Strony od 52 do 53, 
o Strony od 71 do 72, 
o Strony od 91 do 92. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strony od 11 do 17, 
o Strony od 26 do 32, 
o Strony od 34 do 35, 
o Strony od 37 do 42, 
o Strona 46, 
o Strony od 48 do 52, 
o Strony od 81 do 82, 
o Strony od 88 do 90. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strona 17, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strona 34, 
o Strona 43, 
o Strona 47, 
o Strony od 74 do 79. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strony od 3 do 4, 
o Strona 22, 
o Strona 45, 
o Strony od 50 do 51. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 18 do 20, 
o Strony od 80 do 81. 

 Infrastruktura: 
o Strony od 5 do 11, 
o Strona 33. 

 Covid-19 
o Strony od 34 do 35, 
o Strony od 75 do 79. 

 Inne 
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 

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

info@umww.pl 
www.umww.pl  

 
 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne 
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Konkurs Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przyczyniających się do rozwoju elektronicznych usług publicznych. W 
ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą: 

 zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w 
obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia: 
o dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o 

aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM; 
o dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako 

projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi; 

 tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych m.in.: 
o baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej; 
o rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych 

przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów; 
o geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania 

przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej); 

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/
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o pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań 
ustawowych 

o udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług 
już dostępnych; 

 rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie 
administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia: 
o zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich 

integrację (w tym ePUAP); 
o służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach 

publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja 
dokumentów); 

 rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w 
postaci cyfrowej do tych zasobów. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – 
poza powiatami i Samorządem Województwa w 2 typie projektu; 

 administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym); 

 organizacje pozarządowe; 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 

 instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną); 

 podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich 
przekształceń). 

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 Programu 12 000 000 zł; 

 kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z 
zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. 
przedsięwzięcia” wynosi 4 000 000,00 zł; 

 kwota przeznaczona na dofinansowanie pozostałych typów projektów wynosi 8 000 000,00 zł; 

 maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł; 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z 
zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie konkursu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 31 lipca 2020 r. od godziny 7.30 do 18 września 
2020 r. do godziny 15.30. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie 
elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) lsi.wielkopolskie.pl/. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej 
(wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania 
wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na 
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku 
do jednostki, a nie data nadania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/390 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/390
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 3 Energia  
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego  
Konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/20 dla: Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 
Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz 
Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 
 
Celem Konkursu jest wsparcie – w ramach strategii niskoemisyjnych –  projektów polegających na: 

  budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, 
ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) 
oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe 
zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz 

  działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego. 
Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 organizacje pozarządowe, stowarzyszenia; 

 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku 
międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, 
Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek 
międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu 
transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego; 

 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; 

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

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. 
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 
 
Wysokość dotacji - poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż 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; 

 maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla poszczególnych Obszarów 
Strategicznej Interwencji: 
o dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 4 760 817,24 zł; 
o dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 1 725 239,40 zł; 
o dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji –1 312 220,44 zł; 
o dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 4 201 722,92 zł; 

 ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 12 000 000,00 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 sierpnia 
2020 r. do godziny 15.30. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie 
elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) lsi.wielkopolskie.pl/. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej 
(wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania 
wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na 
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu 
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Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku 
do jednostki, a nie data nadania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386 
 



 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 3 Energia  
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego  
Konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 
 
Celem Konkursu jest objęcie wsparciem dotacyjnym projektów polegających na: 

 budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, 
ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) 
oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe 
zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz 

 działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego. 
Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć. 
Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty zlokalizowane na obszarach MOF 
Poznania, Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz objęte Mandatami Terytorialnymi dla Obszarów Strategicznej 
Interwencji Ośrodków Subregionalnych: Leszna, Gniezna, Piły i Konina. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 organizacje pozarządowe, stowarzyszenia; 

 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku 
międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, 
Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek 
międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu 
transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego; 

 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; 

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

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. 
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 
 
Wysokość dotacji - poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż 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. 

 ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 30 000 000,00 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 sierpnia 
2020 r. do godziny 15.30. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie 
elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) lsi.wielkopolskie.pl/ Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej 
(wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania 
wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386
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poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na 
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku 
do jednostki, a nie data nadania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/385 





 




Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 3 Energia  
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 
Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania 
Konkurs Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 
 
Celem Konkursu jest wsparcie strategii niskoemisyjnych z uwzględnieniem mobilności miejskiej w ramach ZIT dla 
MOF Poznania.  
W ramach Konkursu planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w 
Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3: Typ II Kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych 
niżej rodzajów projektów polegających na: 

1. budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej 
(publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek 
rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.  

2. budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu 
publicznego: - pasów ruchu dla rowerów, - parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu). 

3. montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego 
energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu), 

4. budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, 
zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne 
tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),  

5. działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego. 
W ramach przedmiotowego typu projektu II realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 
elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji 
wskazanego w pkt. 5. 
Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i 
„miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód 
jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być 
działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne 
osoby prawne. 
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 
W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 
 
Wysokość dotacji:  

 całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 300 000,00 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych; 

 wkład własny Beneficjenta to 15 %. 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/385
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Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 sierpnia 2020 
roku do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). Następnie Wnioskodawca 
składa dwa egzemplarze wniosku 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 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 do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/387 
 
 

 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy  
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi  
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 
dziećmi  
Konkurs nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 
 
Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 
obejmujące: 

 tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji 
dziennego opiekuna; 

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

 sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, 
klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań: 

 dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania itp.; 

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

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

 wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; 

 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; 

 przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego. 
W ramach projektów przewidujących bieżące dofinasowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów 
dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań: 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/387
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 zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np: koszty 
wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i 
pobyt dziecka przez okres nie dłuższy 24 miesiące; 

 inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 
Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie są jedynie projekty, których wartość dofinansowania przekracza 
równowartość 100 000 EUR. 
 
Wnioski mogą składać tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, 
wiejskie). Projekt może być realizowany w partnerstwie z jednostkami administracji publicznej/podmiotami ekonomii 
społecznej. W ramach naboru można złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. 
 
Wysokość dotacji - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 

 ogółem: 25 222 600,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 
85%; 

 wkład własny 15%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 
roku do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). Ponadto Wnioskodawca 
składa jeden egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu do sekretariatu DEFS w tożsamej wersji papierowej 
(wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej 
przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie 
projektu można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Dokumenty w wersji papierowej należy 
składać w sekretariacie DEFS (pok. 142), al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku 
wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu 
wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383 
 
 

 
 
 
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;  
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”):  

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383
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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: 
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; 
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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 31 lipca 2020 
roku (przedłużono termin naboru) 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 

 








Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ul. Poleczki 33  
02-822 Warszawa 
tel: 800 38 00 84 

fax (22) 318 53 30 
info@arimr.gov.pl 
www.arimr.gov.pl 





 
 

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2020 roku 
 

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe Kół Gospodyń Wiejskich. Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń 
wiejskich zobowiąże się do: 

 wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

 rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 
dnia 31 stycznia 2021 roku; 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/343
mailto:info@arimr.gov.pl
http://www.arimr.gov.pl/
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 zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w 
nadmiernej wysokości; 

 przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - udostępniania na żądanie dokumentów 
księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok. 

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym 
KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z : 

 działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; 

 działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; 

 rozwojem przedsiębiorczości kobiet; 

 inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 

 upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych; 

 reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; 

 rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 
 
Wnioski mogą składać koła gospodyń wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich.  
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 40 000 000 zł; 

 3 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków, 

 4 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków, 

 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 30 września 2020 roku do godz. 15:30 lub do wyczerpania 
środków. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i 
udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji 
lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-
wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
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Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisja 
Europejska 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel 

Belgia 
Tel. +32 2 299 11 11 

ec.europa.eu/info/departments/education-audiovisual-and-culture_pl 
 
 
 
 

Europa dla obywateli 
Działanie 2.1 Partnerstwo miast 
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 
 
Celem Programu jest wsparcie projektów współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami. Wspomniane 
projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania 
społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w 
których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie 
udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej). W projekcie musi brać udział co najmniej 25 
zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący. 
Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów zaproszonych uczestników 
wydarzeń.  
Maksymalny czas trwania projektu 21 dni.  
 
Wnioski mogą składać: 

 miasta/władze miejskie; 

 gminy (miejskie/wiejskie); 

 komitety do spraw partnerstwa; 

 inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne. 

 
Wysokość dotacji: maksymalnie 25 000 euro - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na 
podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych 
niż kraj goszczący. Szczegółowe stawki ryczałtowe dostępne są na stronie Programu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie - 1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji jest identyczny we 
wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym 
Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie 
eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/ 

 




 
 

Europa dla obywateli 
Działanie 2.2 Sieci miast 
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 
 
Celem Programu w ramach Komponentu 2. jest wsparcie projektów służących zapewnieniu konkretnego udziału 
obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy zgłaszane 

tel:+3222991111
https://ec.europa.eu/info/departments/education-audiovisual-and-culture_pl
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
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w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz 
unijnych.  
Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół 
istotnych dla wszystkich partnerów – samorządów – zagadnień; mające na celu wymianę dobrych praktyk, 
wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć 
różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na 
dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym 
obszarze, i mobilizować ich do działań; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. W czasie trwania projektu 
powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co 
najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj 
goszczący – uczestników. 
Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu): 

 podróże i pobyty uczestników wydarzeń, 

 wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne, 

 komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami, 

 koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji, 

 personel bezpośrednio związany z działaniem. 
 
Wnioski mogą składać: 

 miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa, 

 inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, 

 federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, 

 organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne. 
Partnerstwo - w projekcie muszą brać udział organizacje (rodzaj organizacji – jak powyżej) z co najmniej 4 
kwalifikujących się krajów, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.  
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń 
(spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących. 
Maksymalna kwota dotacji to 150 000 euro. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie - 1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji jest identyczny we 
wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym 
Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie 
eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/ 







 
 

Europa dla obywateli 
Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego 
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 

 
Celem Programu jest w ramach Komponentu 2. jest wsparcie projektów służących zapewnieniu konkretnego 
udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy 
zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – 
lokalnych oraz unijnych.  
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe 
partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie 
obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z 
celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich 
instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
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przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji 
zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i 
liczną grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę. Projekty w ramach Działania 2.3. powinny 
nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie 
społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród 
następujących rodzajów działań: 

 promowanie zaangażowania społecznego i solidarności, 

 gromadzenie opinii, 

 wolontariat. 
Maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy. 
Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu): 

 podróże i pobyty uczestników wydarzeń, 

 wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne, 

 komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami, 

 koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji, 

 personel bezpośrednio związany z działaniem, 

 działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

 instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze. 
Partnerstwo - w projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co 
najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Partnerami mogą zostać: 

 samorządy terytorialne/władze regionalne, 

 organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

 instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, 

 komitety i sieci miast partnerskich. 
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby 
wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich 
uczestniczących. Szczegółowa tabela dostępna jest na stronie Programu; maksymalna kwota dotacji 150  000 
euro. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie - 1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji jest identyczny we 
wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym 
Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie 
eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-
spoleczenstwa-obywatelskiego/ 

 
 


 
 

Program Erasmus+:„Europejska młodzież razem 2020” 
 

Celem Programu jest wsparcie ogólnoeuropejskich sieci organizacji młodzieżowych działających na poziomie 
lokalnym.  
Kryzys koronawirusa oznacza, że wielu młodych ludzi jest odłączonych od swoich rówieśników i codziennych 
czynności, a także doświadcza niepewności co do perspektyw pracy, życia społecznego i czasu wolnego. 
Organizacje młodzieżowe potrzebują wsparcia, aby być mentorem dla młodych w tym okresie oraz pomóc im 
zdobyć umiejętności życiowe i przygotować się na przyszłość. Projekty „Europejska młodzież razem” mają na celu 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/


 

 

- 16 - 
 

tworzenie sieci promujących regionalne partnerstwa, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi 
z całej Europy (kraje objęte programem Erasmus +). Sieci organizowałyby wymiany, promowały szkolenia (na 
przykład dla liderów młodzieżowych) i umożliwiałyby młodym ludziom tworzenie wspólnych projektów, z których 
wszystkie mogłyby być realizowane zarówno poprzez działania w rzeczywistych miejscach, jak i online. 
„Europejska młodzież razem” ma na celu wspieranie inicjatyw co najmniej pięciu organizacji młodzieżowych z pięciu 
różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus + w celu dzielenia się swoimi pomysłami na temat UE, 
zachęcania do szerszego uczestnictwa obywatelskiego i wspierania poczucia obywatelstwa europejskiego. 
Inicjatywa ma na celu zgromadzenie młodzieży europejskiej z całej Europy; Wschód, zachód, północ i południe. 
 
Wnioski mogą składać: młode organizacje pozarządowe, które zaproszą do udziału w projekcie co najmniej 5 
partnerów z różnych krajów objętych Erasmusem+ 
 
Wysokość dotacji:  

 budżet Programu 5 000 000 euro; 

 dofinansowanie do 80% kosztów; 

 dofinansowanie obejmie 10-15 wniosków; 

 wartość dofinansowania 100 000 – 500 000 euro. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 28 lipca 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji wymaga 
rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika 
(Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany 
wyłącznie drogą elektroniczną. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-
together-2020 

 

 


 

 

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. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020
mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
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Termin składania wniosków nie został określony. Wniosek można złożyć online poprzez generator, do którego 
link zamieszczony jest na stronie „Działaj Lokalnie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialajlokalnie.pl  

 
 
 
 
 

Ambasada Szwecji w Polsce 

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

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

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

 












 
 

http://dzialajlokalnie.pl/
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/
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Bank Gospodarstwa Krajowego  

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

bgk@bgk.pl 
www.bgk.pl/ 

 
 
 
 

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

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

 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: 

mailto:bgk@bgk.com.pl
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 w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku  
o koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania 

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

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

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

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

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

Wnioski mogą składać: 

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

 jednoosobowe spółki gminne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, niedziałające w 
formie towarzystwa budownictwa społecznego, których wszystkie udziały albo akcje należą do jednego 
wspólnika albo akcjonariusza, a tym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest gmina i którym gmina powierzyła 
realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

 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.  
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-
wsparcie-budownictwa/ 
 

 






Biuro Programu „Niepodległa” 

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

kontakt@niepodlegla.gov.pl 
https://niepodlegla.gov.pl/ 



 
 
 

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2A 
Program Dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” - #wiktoria 1920 
 
Celem Programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na 
temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć 
regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 
Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w 
polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 
Cele szczegółowe: 

 włączenie obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez działania w 
społecznościach lokalnych, upowszechnianie wiedzy na jej temat, wspólnotowych form świętowania i idei 
świętowania przez działanie; 

 krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym oraz promocja postaw 
obywatelskich; 

 upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski i odbudową 
państwowości uwzględniających kontekst lokalny. 

Rodzaje kwalifikujących się zadań: 

 projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie 
i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry 
miejskie, projekty interdyscyplinarne; 

 lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;  

 wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace 
porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;  

 rekonstrukcje wydarzeń historycznych;  

 działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, 
tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

 organizacje pozarządowe - spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Partnerstwo 

mailto:kontakt@niepodlegla.gov.pl
https://niepodlegla.gov.pl/
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Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami wskazanymi w 
regulaminie takimi, jak: 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

 archiwa państwowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe; 

 przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; 

 uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2183, ze zm.); 

 państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe; 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

 organizacje pozarządowe; 

 spółdzielnie mieszkaniowe; 

 publiczne i niepubliczne szkoły; 

 spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 
1205). 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie w jednej edycji, przy czym w 
przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski 
odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne oraz wnioski, które zostały poddane ocenie merytorycznej, ale 
nie otrzymały dofinansowania. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet programu w 2020 roku wynosi 2 000 000 zł; 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł; 

 maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 000 zł; 

 dofinansowanie może wynosić do 100% budżetu zadania, wnioskodawca nie jest zobowiązany do 
zadeklarowania wkładu własnego. 

 
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2020 roku o godz. 15:59. Dla prawidłowego złożenia wniosku 
obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym systemie Witkac, dostępnym pod adresem www.witkac.pl. 
Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie obowiązującego naboru korekty i uzupełnienia do wniosku. Korekty i 
uzupełnienia do wniosków należy składać w systemie Witkac. W celu złożenia aktualizacji należy przesłać prośbę o 
uruchomienie opcji aktualizacji na adres agajc@niepodlegla.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-
koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/ 

 
 














 
 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/
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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  

 
 





Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 
wysokich przepustowościach  
Program „Zdalna szkoła” +wsparcie dla rodzin wielodzietnych 

 
Celem Programu jest wsparcie systemu edukacji w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej (epidemia 
koronawirusa) poprzez zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem 
niezbędnym do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami).  
Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC pozwolą każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskać 
dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają 
najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+). W czasie epidemii dbanie 
o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych 
działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu. 
 
Wnioski mogą składać wszystkie gminy. 
 
Wysokość dotacji:  

 pula wsparcia 181 600 000 zł; 

 wysokość grantów od 35 tys. zł do 165 tys. zł.; 

 dofinansowanie wynosi 100% (bez wkładu własnego gminy). 
 
Termin składania wniosków: elektroniczne wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wniosek będzie 
dostępny na stronie cppc.gov.pl) można składać od 15 maja 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku. Wnioski należy 
składać w wersji elektronicznej, w aplikacji dedykowanej naborowi, dostępnej pod adresem 
https://zdalnaszkolaplus.cppc.gov.pl/ 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2 





















mailto:cppc@cppc.gov.pl
http://www.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2
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Europejska Fundacja Kultury – European Cultural Foundation 

Jan van Goyenkade 5  
1075 HN Amsterdam  

Holandia 
Tel .: +31 (0) 20 573 38 68  
Faks: +31 (0) 20 675 22 31  

culturalfoundation.eu/ 
 
 
 
 

European Culture of Solidarity Fund: Kultura w solidarności, solidarność w kulturze 
 

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw kulturalnych podejmowanych w trakcie trwania pandemii, których celem 
jest wzmocnienie solidarności Europejczyków oraz idei Europy jako wspólnej, otwartej dla obywateli przestrzeni. 
European Culture of Solidarity Fund to program zainicjowany przez Europejską Fundację Kultury. Celem Funduszu 
jest dofinansowanie działań kulturalnych ukierunkowanych na wzmacnianie idei zjednoczonej Europy oraz wsparcie 
grup defaworyzowanych lub dyskryminowanych w różnych obszarach życia społecznego. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać inicjatywy, które mają na celu: 

 pokazanie Europy jako miejsca otwartego dla Europejczyków w sytuacji nasilenia się decyzji podejmowanych 
wewnętrznie, na poziomie narodowym; 

 wyrażanie solidarności z ludźmi, ze społecznościami po drugiej stronie zamkniętych granic; 

 dzielenie się doświadczeniami, wiedzą, umiejętnościami, źródłami informacji, a nawet ideami i opowieściami 
związanymi z solidarnością w Europie. Dotyczy to szczególnie wszystkiego, co dzieje się poza informacyjnym 
mainstreamem; 

 podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich ponad granicami, w odpowiedzi na restrykcje związane z 
podróżami i społeczną izolacją; 

 znalezienie sposobu na utrzymywanie aktywnego życia kulturalnego i społecznego o zasięgu europejskim 
pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się; 

 przygotowanie gruntu pod ożywienie działań kulturalnych w Europie po zażegnaniu kryzysu związanego z 
pandemią; 

 opracowanie nowych metod pracy i współpracy w sektorze kultury, a także współpracy międzysektorowej, 
których rezultaty pomogą radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez kryzys. 

Fundusz przewiduje finansowanie szerokiego zakresu działań, od zupełnie nowych inicjatyw po już istniejące, 
rozszerzające realizowane aktywności do poziomu europejskiego. Szczególna uwaga zwracana będzie na projekty 
dotyczące lub składane przez grupy społecznie defaworyzowane i dyskryminowane (ze względu na pochodzenie 
etniczne, kulturowe, orientację seksualną, niepełnosprawność) oraz projekty z rejonów, które na co dzień mają 
bardzo ograniczony dostęp do życia kulturalnego. 
 
Wnioski mogą składać osoby indywidualne, w tym freelancerzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa i firmy sektora kreatywnego i innych, o ile posiadają możliwość 
realizacji założeń programu.  
 
Wysokość dotacji - Fundusz oferuje trzy rodzaje grantów: 

 5 000–15 000 euro (5–10 nagrodzonych projektów); 

 15 000–30 000 euro (2–3 nagrodzonych projektów); 

 30 000–50 000 euro (1–2 nagrodzonych projektów). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 22 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. do godz. 
23:59. drogą elektroniczną – szczegóły techniczne składania wniosku zostaną podane wraz z terminem otwarcia 
naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity 

https://www.culturalfoundation.eu/
https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity
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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 

 
 

 

 
Program Generacja 6.0 
3. Edycja 
 
Celem Konkursu jest: 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i 
technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+; 

 poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+; 

 rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+. 
W ramach 3. edycji programu „Generacja 6.0” będzie możliwe zorganizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub 
Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty spełniające następujące kryteria: 

 projekty przeznaczone dla osób w wieku 60+, realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej; 

 projekty przewidujące działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie 
kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, 
grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.; 

 dodatkowo wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją 
itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów Projektu (np. wystawienie sztuki), 
stanowiące element projektu; 

 czas trwania realizacji projektu: od 4 do 6 miesięcy, czyli minimum 120 dni, przy czym Projekt powinien być 
realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie). 

Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

 przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub 
rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu, 

 zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu, 

 organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto, 

 usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto, 

 koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto, 

 ewentualne porady specjalistyczne. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 biblioteki publiczne, 

 domy kultury, 

 gminy (jednostki samorządu terytorialnego), 

 Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. 
 
Wysokość dotacji to maksymalnie 15 000 zł brutto dla każdego spośród 30 najlepszych zgłoszonych projektów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 2 czerwca 2020 roku do 17 lipca 2020 roku. 
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej w generatorze wniosków na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/ 

mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
http://www.fundacja.bgk.pl/
https://dotacje.fundacjabgk.pl/login
https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/
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„Moja Mała Ojczyzna” – Edycja IV 
 
Celem Konkursu jest aktywizacja społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w 
środowisku lokalnym dzięki innowacyjnemu zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, poprawie jej estetyki, 
funkcjonalności lub modernizacji. 
Dofinansowanie w ramach Konkursu można przeznaczyć na: 

 poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, 

 pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych, 

 wsparcie infrastruktury placówek oświatowych, 

 wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem, 

 porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu, 

 zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie 
zrealizowanego projektu, 

 koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto, 

 koszt tablicy informacyjnej. 
Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni, przy czym powinien zakładać 
cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje; 

 stowarzyszenia; 

 Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane rejestrze prowadzonym przez ARiMR; 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 biblioteki publiczne; 

 domy kultury. 
Jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jeden Projekt. 
 
Wysokość dotacji: każdy z 30 wybranych zwycięskich projektów otrzyma dotację w wysokości 30 000 zł brutto. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 10 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. do 
godz. 13:00. Za pośrednictwem generatora wniosków na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/ 
 



 














 
 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
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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/
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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: 

 I konkurs na projekty tematyczne: 
o wnioski wstępne: 10.02– 31.03.2020 r. 
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o wnioski pełne: 15.06 – 10.08.2020 r. 
 II konkurs na projekty tematyczne: 

o wnioski wstępne: listopad-grudzień 2020 r. 
o wnioski pełne: marzec-kwiecień 2021 r. 

 Konkurs na projekty sektorowe: 
o wnioski wstępne: maj-czerwiec 2020 r.  
o wnioski pełne: sierpień-październik 2020 r. 
o realizacja: od stycznia 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”,  
 

http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
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a ponadto:  

 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 

 
 
 

 
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/  

 
 
 

 
 
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.  

mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/
http://programrita.org/granty-wyjazdowe/
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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). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://programrita.org/wklady-wlasne/ 
 
 











 
 
 

https://programrita.org/wklady-wlasne/
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Fundacja Grupy PKP 

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

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

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

 zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, 
 edukacja dzieci i młodzieży, 
 przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc. 
Cele szczegółowe: 

 pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, 
 promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, 
 ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, 
 wspieranie środowisk związanych z koleją. 
Wsparcie można uzyskać na projekty związane z koleją, w tym w zakresie: 

 bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,  
 promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,  
 ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,  
 edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją. 
 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne: 

 Osoba fizyczna 
 Instytucja państwowa 
 Gmina, powiat 
 ZOZ 
 NGO 
 Izba gospodarcza 
 Kościół 
 Szkoła wyższa 
 Klub sportowy 
 Związek JST 
 Spółdzielnia socjalna 
 Instytut badawczy 
 Szkoła 
 Dom kultury 
Jeden wnioskodawca może uzyskać wsparcie nie więcej niż jeden raz w roku. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły. 

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

 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

 prowadzenia niezależnych badań i analiz, 

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

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

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

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

 


 




Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej 
 
Celem Programu jest - w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa - wsparcie 
finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony 
praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania 
praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt. 
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na 
działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty 
administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: 
sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w 
okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie 

mailto:batory@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl/
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
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procedur pracy w trybie zdalnym itp. Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, 
w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji. 



Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, 
szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w 
związku z pandemią: 

 starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, 
zmienić zakres i formy działania, 

 mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z 
pozyskiwaniem środków na swoje działania, 

 są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych. 
 
Wysokość dotacji: 

 10 000 do 30 000 zł.; z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań 
statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących 
odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła); 

 pula środków w ramach Programu 1 000 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 31 listopada 2020 r. 
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wnioski przyjmowane będą 
pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl. Wzór wniosku można pobrać pod adresem 
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/ 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/ 





 
 
 

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, 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/demokracja-w-dzialaniu/
mailto:solidarnosciowy@batory.org.pl
mailto:poczta@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
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 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  
 







 

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; 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja
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 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/ 
 

 




 

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/  

 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 
 
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej 
działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, 
stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 
zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO 
im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs 
zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości 
uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair 
play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy 
historycznej o bohaterach-sportowcach. W ramach konkursu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie 
kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. 
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu). 
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach: 

 transport, 

 wyżywienie, 

 zakwaterowanie 

 ubezpieczenie. 
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozów. 
Każdy obóz powinien: 

 mieć charakter sportowy, 

 trwać co najmniej 10 dni, 

 realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych, 

 mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski, 

 być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, 

 być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Wnioski mogą składać: 

 związki stowarzyszeń, 

 stowarzyszenia, 

 fundacje. 
Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie RP. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może 
dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu; 

 wymagany wkład własny wnioskodawcy 20 %. 

 
Termin składania wniosków: od 3 lipca do 31 października 2020 r. Termin zakończenia konkursu może ulec 
zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację. Wniosek o dofinansowanie 
należy złożyć w formie elektronicznej – dostępny jest na stronie Konkursu w zakładce „Złóż Wniosek”. Decyzja o 
dofinansowaniu zostanie podjęta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w e wspomnianym Generatorze Wniosków. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje 
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Fundacja PGE 

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

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

 
 
 
 

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

 nauka i edukacja, 

 lecznictwo i ochrona zdrowia, 

 pomoc społeczna, 

 działalność ekologiczna i ochrona środowiska, 

 sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
 

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

 fundacjom, 

 stowarzyszeniom, 

 szkołom, 

 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  

 
 
 

 
 

mailto:fundacja.PGE@gkpge.pl
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Fundacja PZU 

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

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

mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy
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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  
 porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji 

społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,  
 ratownictwa i ochrony ludności,  
 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,  
 promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów 

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

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

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

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
 spółdzielnie socjalne,  
 instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w 

imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną zgodną z celami, o których 
mowa w § 1 ust. 2; 

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

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

 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 

 
 




 
 
 

 



 

 

- 42 - 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

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

www.frdl.org.pl  
 
 
 

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

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
lub 

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



http://www.frdl.org.pl/
https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-krajowe/projekty-krajowe-samorzad/njk/
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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/


 

 

- 44 - 
 

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
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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 Dla Odmiany 

ul. Belgijska 14/14 
02-511 Warszawa 
+48 505 023 804 

kontakt@dlaodmiany.org.pl 
https://dlaodmiany.org.pl/ 

 
 
 
 

Minigranty na inicjatywy skierowane do osób LGBT+ 
 
Celem Konkursu jest dostarczenie wiedzy i wsparcia lokalnym społecznościom osób LGBT+ oraz ich sojusznikom 
i sojuszniczkom. Priorytetem są małe miasta i wieś. Pomysły muszą dotyczyć wsparcia osób LGBT+, jednak jego 
forma może być dowolna. To pierwszy konkurs grantowy Funduszu. Pieniądze pochodzą przede wszystkim od 
indywidualnych darczyńców. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz grupy nieformalne liczące co 
najmniej dwie osoby. Konkurs jest otwarty zarówno dla osób LGBT+, jak i dla sojuszniczek i sojuszników. 
 
Wysokość dotacji  

 budżet Konkursu 39 200 zł; 

 wysokość dotacji do 4 900 zł; 

 dofinansowanie do 100 %. 
 
Termin składania wniosków upływa 19 lipca 2020 roku. Wniosek o grant należy złożyć poprzez wypełnienie 
formularza na stronie https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/ 
 

 
 
 

 

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, 

https://dlaodmiany.org.pl/
https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
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 podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli, 

 wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne, 

 zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

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

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

 
 
 

Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 

USA 
 

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

 reklamy będą całkowicie tekstowe (nie będą zawierały filmów ani obrazów). 
 będą pojawiać się tylko na stronach wyników wyszukiwania Google pod reklamami płatnymi. 
 wszystkie kampanie muszą być kierowane na słowa kluczowe. 
 maksymalny koszt kliknięcia (CPC) wynosi 2 USD. 
Aplikacja wyświetla reklamy organizacji w wyszukiwarce osobom, które szukają w Google organizacje non-profit 
podobne do zgłoszonej do wsparcia, dzięki czemu pomaga docierać do nowego grona odbiorców. 
Google Ad Grants ułatwia ludziom przekazywanie darowizn na cel zgłoszonej organizacji (im łatwiej jest im 
przekazać darowiznę, tym bardziej prawdopodobne, że będą to robić). 
 
Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać organizacji Non-Profit. 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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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/ 

 


 
 
 

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 

mailto:mc@mc.gov.pl
http://www.mc.gov.pl/
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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  
 
 

 
 
 

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 II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”  
Konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 

 

Celem Programu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony 
ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni 
publicznych. Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie 
podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)  w zakresie dostępności architektonicznej. 
Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania 
ośrodka dla realizacji ww. celu. Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby 
podmiotów publicznych. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i 
współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami. 
 
Wnioski mogą składać:  

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej, 

 inspektoraty nadzoru budowlanego, 

 urzędy wojewódzkie, 

 organizacje pozarządowe, 

 partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

 przedsiębiorcy, 

 szkoły wyższe, 

 jednostki naukowe, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
które samodzielnie albo - jeśli zgłaszają projekt partnerski - wraz z partnerem/ami spełniają wymienione w 
regulaminie konkursu warunki. 
 

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

 ogólna pula środków przeznaczonych na Konkurs 6 250 000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 10 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. do godz. 15.00, za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://www.sowa.efs.gov.pl/. O terminie wpływu 
decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-
procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/ 
 
 

 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
Działanie 4.1 Innowacje społeczne 
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat 
społeczny – asystent osoby z ASD” 
 
Celem Programu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –
ASD) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej 
„Tłumacz/Adwokat społeczny” –asystent osoby z ASD”, a w konsekwencji zwiększenie szans studentów z ASD na 
ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa. Zakres wsparcia studentów, w tym studentów z 
niepełnosprawnością, określają zapisy ustawowe, a także uregulowania wewnętrzne każdej z uczelni. Analizy 
przeprowadzone w ramach grantu przyznanego Fundacji Aktywnych FURIA wskazują, że zakres tego wsparcia jest 
zróżnicowany i, co istotne, różni się również w odniesieniu do osób bez orzeczenia o niepełnosprawności. Istotna 
jest również inna konkluzja wynikająca z analiz innowatora, a mianowicie fakt, że nawet przy dość bogatym 
wachlarzu różnych form wsparcia tak dla osób z orzeczeniem, jak i bez stosownego dokumentu, osoby z ASD w 
niewielkim stopniu korzystają z tego, co jest im oferowane. Powodem tego jest obawa przed stygmatyzacją czy 
trudności w pozyskaniu informacji w sposób dyskretny i dostępny. Odpowiedzią na powyższe wyzwania, tj. na 
realną potrzebę bezpośredniego i efektywnego wsparcia komunikacyjnego ułatwiającego proces studiowania, jest 
innowacja społeczna -„Tłumacz/Adwokat społeczny” –asystent osoby z ASD”. Zgodnie z założeniami tego 
nowatorskiego rozwiązania, pomoc w procesie komunikacji z pracownikami uczelni ma być udzielana studentom z 
ASD przez ich asystentów–osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielić realnego wsparcia 
dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się 
on aktualnie znajduje. Ideą innowacji jest zatem usprawnienie komunikacji na linii student –uczelnia w taki sposób, 
aby interakcja pomiędzy nimi mogła przynosić jak największe korzyści w postaci korzystania z/świadczenia „usług” 
edukacyjnych charakteryzujących się wysoką  efektywnością. W ramach innowacji przygotowano kilka produktów 
do wykorzystania przy wdrażaniu modelu na uczelni. Są to: „Model funkcji asystenta studenta z ASD”, „Warsztaty 
dla asystentów studentów z ASD”, „Przewodnik dla pracowników uczelni wyższych”, „Przewodnik dla studentów w 
spektrum oraz osób wspierających studentów z ASD”. Założeniem konkursu na skalowanie innowacji 
„Tłumacz/Adwokat społeczny” –asystent osoby z ASD” jest wyłonienie beneficjenta, którego zadaniem będzie 
realizacja działań mających na celu włączenie tej innowacji do praktyki na uczelniach w Polsce. Wnioskodawcy 
będą zobowiązani do przedstawienia strategii skalowania, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do 
realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu 
nowego rozwiązania na szerszą skalę. Systemowe wdrożenie należy rozumieć jako praktyczne wykorzystywanie 
efektów składających się na innowację na uczelni w trakcie realizacji projektu oraz wprowadzenie np. stosownych 
zmian w regulacjach wewnętrznych uczelni gwarantujących zapewnienie możliwości korzystania z nowych 
rozwiązań w sposób trwały po zakończeniu finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego .Założeniem w 
konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Zadaniem 
wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 40uczelniachw Polsce, wśród 
których znajdą się uczelnie wymienione w załączniku nr 12 do regulaminu. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/
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Wnioski może składać każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z 
partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 
 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (uczelniami), w tym w 

formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie 
należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów), 

 zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów. 

 
Wysokość dotacji: 
 planowana alokacja wynosi 1 776 000 zł. - do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie; 

 poziom dofinansowania projektu 100 %; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 19 czerwca do 31 lipca 2020 r. do godz.15.00. Wniosek należy 
wypełnić w formie dokumentu elektronicznego i złożyć za pośrednictwem SOWA. W tym celu należy mieć albo 
założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pli postępować zgodnie z Instrukcją 
wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER 2014–2020. 
Przy składaniu wniosku są wymagane dodatkowe dokumenty, które stanowią jego integralne części: 
 Strategia; 

 referencje co najmniej 2 podmiotów na potwierdzenie doświadczenia w formułowaniu rekomendacji 
dotyczących zmiany funkcjonowania tych podmiotów; 

 w przypadku partnerstwa ponadnarodowego list intencyjny od każdego partnera ponadnarodowego, zgodny ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 13. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.power.gov.pl/nabory/1-310/ 
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Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” 
 
Celem Konkursu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest 
działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na 
głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego 
„pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2, 
ograniczenia zużycia energii pierwotnej, zwiększenia udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
(jeżeli zakres projektu obejmuje również produkcję energii) oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej 
efektywności energetycznej, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej. 
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na: 

 ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i 
stropodachów, 

http://www.gov.pl/web/klimat
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 wymianie okien i drzwi zewnętrznych, 
 przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej 

efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła, 
 instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE, 
 wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji, 
 montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych, 
 zastosowaniu automatyki pogodowej, 
 zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii, 
 wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z 

termomodernizacją. 
Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: 

 urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu 
(wysokosprawna ko/tri generacja); 

 urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę); 
 układy (ogniwa) fotowoltaiczne; 
 pompy ciepła; 
 kolektory słoneczne; 
 małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe); 
 urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem; 
 urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej 

ze źródeł geotermalnych). 
Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub 
urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu muszą być własnością lub we władaniu tego samego 
beneficjenta, co termomodernizowane budynki. 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu 
Finansowego EOG na lata 2014-2021, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub 
ponadpodstawową.  
Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach [8] lub w 
państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub 
każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do 
wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 
dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 
W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia 
współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu 
złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy 
partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 pula środków na nabór 20 000 000 euro; 
 minimalna kwota dofinansowania 500 000 euro; 
 maksymalna kwota dofinansowania 5 000 000 euro; 
 poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 14 września 2020 roku  
do godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego: 
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 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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW). 
 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-

efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych 

 
 

 
 
 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
Konkurs pn. “Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” 
 

Celem Konkursu jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla 
odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów 
wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.  
Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w 
celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegające na: 
 budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji; 
 zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne; 
 wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów 

wysokosprawnej kogeneracji; 
 rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa 

ekologiczne. 
Priorytetowo są traktowane projekty, których realizacja przyczyni się do największego ograniczenia emisji CO2 przy 
jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej oraz 
do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej. 
 
Wnioski mogą składać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 
Partnerstwo 
Partnerem może być: 
 każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, 

ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, 

 każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do 
wdrażania Programu. 

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują 
dodatkowe punkty. 
 
Wysokość dotacji: 
 budżet programu: 40.000.000 euro; 
 maksymalne dofinansowanie 45%, 1.000.000 -7.000.000 euro; 
 minimalny wkład własny 55%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku do 
godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
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dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-
wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej 
 

 
 
 
 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
Konkurs pn. “Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych 
źródeł ciepła” 
 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie tzw. „niskiej emisji” osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich 
systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł energii. Inwestycje mają przyczynić 
się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu 
do atmosfery oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej. Warunkiem 
przeprowadzenia procesu modernizacji systemów ciepłowniczych jest, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej 
zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie 
ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych. 
Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się w największym stopniu do 
ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i 
efektywności kosztowej i zwiększaniu świadomości społecznej dot. efektywności energetycznej. 
Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich 
systemów ciepłowniczych, w szczególności obejmujące prace polegające na: 
 rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia; 
 zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw; 
 zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych; 
 wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii; 
 zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne. 
Ponadto do dofinansowania kwalifikują się projekty, w których uwzględnione zostały dodatkowo [4] prace 
polegające na podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, 
mającym na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. 
Wnioski składane w ramach naboru „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja 
indywidualnych źródeł ciepła” nie mogą być składane jednocześnie w ramach naboru „Rozwój wysokosprawnej 
kogeneracji przemysłowej i zawodowej”. 
 
Wnioski mogą składać: 
 małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 
 jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki. 
Partnerstwo 
partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
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państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 
dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 
W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia 
współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu 
złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy 
partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji:  
 kwota środków przeznaczona na nabór - 37 988 705 euro 
 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych 
 wkład własny - 55% - jest wnoszony w postaci pieniężnej; 
 dofinansowanie 1 000 000 euro-7000 000 euro; 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku do 
godz. 15:00 m- wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2 
 
 

 
 
 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” 

 
Celem Konkursu jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu 
oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk. 
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu, a 
także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez ochronę naturalnych oraz przywracanie zdegradowanych 
mokradeł oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy. 
Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania 
zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację do tych 
zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich 
wzajemnego powiązania. 
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z: 
 wdrażaniem planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i 

krajobrazowe, rezerwaty); 
 poprawą stanu gatunków chronionych; 
 przeciwdziałaniem fragmentacji ekosystemów; 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
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 tworzeniem / zachowaniem / udrażnianiem korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia swobodnego 
przepływu gatunków między obszarami chronionymi; 

 ochroną naturalnych mokradeł jako rezerwuarów węgla organicznego; 
 przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego; 
 utrzymanie dobrego stanu ekosystemów. 
Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę i / lub modernizację infrastruktury 
edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego zakresu 
projektu. 
 
Wnioski mogą składać podmioty: 
 prywatne lub publiczne; 
 komercyjne lub niekomercyjne; 
 organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot 

prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów 
publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są 
uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 

Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach  lub w 
państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. Projekty złożone w partnerstwie z 
podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z 
kryteriami merytorycznymi. W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców 
wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub 
innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie 
realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie 
podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 kwota środków przeznaczona na nabór 5 882 352 euro; 
 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych; 
 kwota dofinansowania 200 000 euro- 1 000 000 euro. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 3 sierpnia 2020 roku  do 
godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5 

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5
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Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” 

 
Celem Konkursu jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu 
poprzez aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. 
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu 
oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy. 
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na przywracaniu właściwego stanu ekosystemów poprzez 
usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów, kontrolę ich występowania oraz identyfikację i eliminację 
źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii 
podnoszących świadomość w tym zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania. 
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z: 

 usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów; 
 kontrolą występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach; 
 identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych; 
 eliminacją źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych 

gatunków obcych. 
Realizacja projektów jest możliwa na obszarach objętych ochroną, jak również na obszarach niepodlegających 
ochronie. 

 
Wnioski mogą składać podmioty: 

 prywatne lub publiczne; 
 komercyjne lub niekomercyjne; 
 organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot 

prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów 
publicznych, partii politycznych i  podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są 
uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 

Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w 
państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. Projekty złożone w partnerstwie z 
podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z 
kryteriami merytorycznymi. W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców 
wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub 
innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie 
realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie 
podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 kwota środków przeznaczona na nabór 3,583,576 euro; 
 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych; 
 kwota dofinansowania 200 000 euro- 1 000 000 euro. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 3 sierpnia 2020 roku do 
godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego: 
 przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi 

własnoręcznemu; 
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 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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-
zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi 

 


 
 
 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych 
Grantów)” 

 
Celem Konkursu jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu 
oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę 
ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy. 

Ponadto realizacja projektów przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnych w ochronę środowiska 
naturalnego, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez przywracanie prawidłowego stanu mokradeł. 
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu zadań z co najmniej jednego z poniższych 
rodzajów działań: 
 prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk; 
 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się; 
 mapowanie i ocena usług ekosystemów; 
 zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach. 
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji co najmniej jednego zadania w ramach możliwych do 
wyboru działań: 
 prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk: 

o wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i 
krajobrazowe, rezerwaty); 

o poprawa stanu gatunków chronionych; 
o przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów; 
o ograniczenie barier i zapewnienie warunków swobodnego przepływu zwierząt między obszarami 

chronionymi - korytarze ekologiczne; 
o ochrona naturalnych mokradeł w celu zapobiegania uwalnianiu nagromadzonego węgla; 
o przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego. 

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę / modernizację infrastruktury 
edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może stanowić głównego 
zakresu. 

 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się: 
o usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów; 
o kontrola występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach; 
o identyfikacja źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych; 
o eliminacja źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się 

inwazyjnych gatunków obcych; 

 mapowanie i ocena usług ekosystemów; 
 zwiększenie świadomości społecznej na temat ekosystemów, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach. 
Poza projektami, których realizacja polega na zwiększaniu świadomości społeczeństwa 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
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o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach, pozostałe projekty kwalifikujące się do 
dofinansowania powinny mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania zwiększające odporność 
ekosystemów oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na 
ekosystemy wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit 
ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i 
centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie 
polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 
Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w 
państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 
dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 
W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia 
współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu 
złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy 
partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 kwota środków przeznaczona na nabór 2,804,720 euro; 
 kwota dofinansowania 50 000 euro - 200 000 euro; 
 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 3 sierpnia 2020 roku do 
godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6 
 

 
 
 
 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i 
przystosowania się do ich skutków” 

 
Celem Konkursu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich 
skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6
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łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych 
prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział. 
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności na terenie szkoły/ kampusu szkolnego. na 
negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. 
Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat łagodzenia 
zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez realizację działań edukacyjno- informacyjnych równolegle z 
powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-
niebieskiej infrastruktury. 
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania 
adaptacyjne i mitygacyjne i komponent edukacyjny oraz wskazywać ich wzajemne powiązanie. Kompleksowość 
projektu oraz sposób powiązania działań inwestycyjnych i edukacyjnych jak również liczba uczniów biorących 
czynny udział w projekcie będą brane pod uwagę w ramach oceny projektu. 
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań: 
 adaptacyjnych i mitygacyjnych związanych m.in. z:  

o wprowadzeniem małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych, w tym: budowa niecek 
infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników podziemnych i 
naziemnych na wodę opadową, budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów 
mokrych i suchych- zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych 
budowa ogrodów deszczowych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających; 

o renaturalizacją cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji, w tym: 
renaturalizacja otwartych elementów wodnych w krajobrazie z wodą stojącą, np. oczek wodnych,  z wodą 
płynącą np. rzeki, strumienie,  z wykorzystaniem mieszanki traw, różnych typów roślinności, materiałów 
skalnych tworząc obszary bioretencji; 

o zakładaniem zielonych ścian, dachów -  dachy budynków pokryte roślinnością, w tym ogrody wertykalne, 
ściany budynków pokryte roślinnością; 

o tworzeniem terenów zielonych, wprowadzaniem elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym 
rewitalizacją terenów zdegradowanych, w tym: zielone podwórka, parki kieszonkowe, nasadzenia 
odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew 
owocowych, usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich 
odpowiednimi gatunkami, inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo, prace pielęgnacyjno-ratownicze 
drzew, konstrukcje i podłoża magazynujące wodę wokół drzew, skrzynki korzeniowe, geokompozyt 
sorbujący wodę; 

o ograniczeniem produkcji odpadów i ich ponownym wykorzystaniem, wprowadzenie recyklingu, w tym 
instalacja urządzeń/pojemników do sortowania odpadów, w tym recyklomatów, budowa kompostowników, 
wykorzystanie kompostowanych odpadów biodegradowalnych do obróbki gleby / utrzymania zieleni w 
kampusie szkolnym, ponowne wykorzystanie odpadów; 

o budowaniem powierzchni ekoedukacyjnych - tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze 
ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/ sensoryczne, ogródki dydaktyczne; 

o instalacją małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego np. 
krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego, fontanna 
napowietrzająca wodę w oczku wodnym; 

o oszczędzaniem energii oraz oszczędzaniem wody pitnej - wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej do 
oświetlenia kampusu szkolnego, energooszczędne oświetlenie,   wykorzystanie wody deszczowej do 
nawadniania, wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian; 

o wspieraniem bioróżnorodności - na przykład tworzenie eko-ogródków, budowanie domków dla  owadów; 

 edukacyjno-informacyjnych powiązanych tematycznie z wyżej wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i 
polegających m.in. na: 
o kampaniach w mediach tradycyjnych i Internecie, w tym działania dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji 

do ich skutków na szkolnych i lokalnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na 
youtube, w szkolnych i lokalnych wydawnictwach prasowych (np. gazetkach szkolnych, lokalnej prasie); 

o aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania związane z 
łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków, w tym imprezy i akcje edukacyjne, wystawy i 
konkursy upowszechniające wiedzę, warsztaty (w tym terenowe), spektakle edukacyjne; 
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o wsparciu i profesjonalizacji nauczycieli w zakresie nauczania o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków, 
w tym konferencje, szkolenia, warsztaty, e-learning, webinaria; 

o zakupie, opracowaniu i wydaniu pomocy dydaktycznych dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich 
skutków służących do przeprowadzenia działań wymienionych powyżej, w tym scenariusze lekcyjne, 
broszury edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne, urządzenia pomiarowe, zestawy i modele 
doświadczalne, aplikacje i programy interaktywne. 

 
Wnioski może składać każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 zarządzający publiczną lub 
niepubliczną szkołą podstawową lub ponadpodstawową. 
Warunek uczestnictwa w naborze: wnioskodawca lub partner projektu jest  podmiotem zarządzającym szkołą. 
Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w 
państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 
dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 
W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia 
współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu 
złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane 
będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 kwota środków przeznaczona na nabór 1 575 941 euro; 
 kwota dofinansowania 200 000 euro - 800 000 euro; 
 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku  do 
godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-
prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-
przystosowania-sie-do-ich-skutkow 

 
 


 
 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
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Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” 

 
Celem Konkursu jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz 
adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach 
poniżej 90 tys. mieszkańców. 
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, 
podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. 
Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do 
zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów 
adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze 
zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym 
rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. 
Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako zintegrowane części wniosku. 
Warunkiem realizacji projektu będzie zgodność planu adaptacji z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi 
do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. 
Dopuszcza się możliwość kwalifikowania działań wynikających z innych niż miejski plan adaptacji do zmian klimatu 
dokumentów strategicznych, zgodnych z celem ogłoszenia o naborze. 
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania 
adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno – informacyjne oraz wskazywać ich wzajemne powiązanie. 
Kompleksowość projektu zostanie zweryfikowana w procesie jego oceny. 
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z: 

 zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej infrastruktury) 
wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze i zapobiegających 
fragmentacji miast, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie 
biologicznie czynne w miastach; 

 przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. 
zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających 
retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko 
powodzi; 

 zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła”  oraz poprawą mikroklimatu w mieście poprzez zwiększenie 
terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. 
poprzez wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian; 

 likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody;  
 przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal upałów i efektu 

miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich 
powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych; 

 zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np. elektromobilności, rozwoju 
zrównoważonych środków transportu, zwiększenia roli miast w ograniczaniu marnotrawienia żywności. 

Aktywnościom wskazanym powyżej muszą towarzyszyć działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające 
na celu zmianę zachowań na bardziej przyjazne dla klimatu. Przykładowe opisy działań z ww. zakresu znajdują się 
w Podręczniku Wnioskodawcy. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich związki, działające w ich 
imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych takich jednostek samorządu terytorialnego); 

 organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w art. 1.6 n Regulacji w sprawie  wdrażania Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 

Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w 
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państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 
dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 
W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia 
współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu 
złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy 
partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 kwota środków przeznaczona na nabór 23 029 413 euro; 
 kwota dofinansowania 500 000 euro - 2 300 000 euro; 
 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 17 sierpnia 2020 roku  do 
godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy 
składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), 
dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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 potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego  
poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą 
NFOŚiGW). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-
realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach 

 
 






Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
Nabór koncepcji projektowych w ramach naborów: „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu 
zamkniętym” oraz „Budowa instalacji do produkcji pelletu z biomasy leśnej i rolnej”



 
Celem Konkursu, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Łagodzenie 
zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, jest zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na 
zmiany klimatyczne, do łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez 
realizacje działań mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym. Realizacja projektów w 
ramach tego naboru wzmocni realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz wesprze skuteczne funkcjonowan ie 
gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez realizację przedsięwzięć mających 
na celu wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję Gospodarki o obiegu zamkniętym 
Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym. 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, 
zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym 
W ramach naboru możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze zrównoważoną produkcją 
przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką. Składane koncepcje projektowe powinny zawierać 
również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
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W ramach projektu możliwe jest podejmowanie działań służących między innymi oszczędności energii, wody i 
surowców oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania na każdym z etapów cyklu życia produktu - od 
pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję oraz konsumpcję do zagospodarowania odpadów, w 
szczególności poprzez ponowne ich wykorzystanie. W szczególny sposób promowane będą działania o 
charakterze innowacyjnym i łatwym do replikowania. W ramach naboru wspierane będą dodatkowo działania 
edukacyjne tj. kampanie mające na celu podnoszenie świadomości obywateli oraz budowanie wiedzy w zakresie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, które powinny towarzyszyć wskazanym powyżej działaniom. 
 
Wnioski mogą składać podmioty: 

 prywatne lub publiczne; 

 komercyjne lub niekomercyjne; 

 organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot 
prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów 
publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są 
uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 

Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również 
organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – 
Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja 
międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) 
otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 

 
Wysokość dotacji: 
 budżet dla naboru 3 000 000 euro; 
 poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych; 

 minimalna kwota dofinansowania 300 000 euro; 

 maksymalna kwota dofinansowania 1 000 000 euro. 
 
Termin i sposób składania koncepcji projektowych (I etap naboru): od 22 lipca 2020 roku do 22 września 
2020 roku, do godz. 15:00. Koncepcje należy sporządzić przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie 
(GWD) dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego: 

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

 przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
 
Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków (II etap) to 7 grudnia 2020 roku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-
projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz 

 
 






 
 
 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
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Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
„Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” 

 
 

Celem Konkursu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji 
energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-
poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do 
celów grzewczych lub energetycznych. 
Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej 
efektywności kosztowej projektu. 
Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł 
geotermii głębokiej, polegające na: 

 konstrukcji otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał geotermalny został 
potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach zrealizowanych projektów badawczych; 

 budowie lub rozbudowie ciepłowni/elektrowni geotermalnych; 

 budowie infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych, wymienników ciepła, połączeń sieciowych) służącej 
włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych; 

 wprowadzeniu zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach ciepłowniczych 
(przebudowa), mających na celu włączenie ciepła ze źródeł geotermalnych do ciepła systemowego; 

Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować działania edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być 
realizowane, jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych. 
 
Wnioski mogą składać: 

 małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; 

 jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki. 
Partnerstwo 
Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w 
państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub 
agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. 
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 
dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 
W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia 
współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu 
złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy 
partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 
 
Wysokość dotacji: 
 pula środków na nabór 7 300 000 euro; 

 poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowalnych; 

 minimalna kwota dofinansowania 1 000 000 euro; 

 maksymalna kwota dofinansowania 4 500 000 euro. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 lipca 2020 roku do 30 października 2020 roku, 
do godz. 15:00. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie 
internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 
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). 
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Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na 
ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia 
wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-
zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 
PICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkurs na dofinansowanie międzynarodowych 
projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym 
 
Celem Konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, 
interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa 
kulturowego w kontekście tożsamości. 
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów: 

 Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie (Rethinking the implicit role of 
cultural heritage in socjety); 

 Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie (Perspectives on and 
constructions of cultural heritage); 

 Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój 
(Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable 
development goals); 

 Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego (Innovative and inclusive (digital) 
access to cultural heritage); 

 Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne 
(mpacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values). 

 
Wnioski mogą składać: 

 państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, 

 samorządowe instytucje kultury, 

 archiwa państwowe, 

 publiczne uczelnie artystyczne; 

 organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi 
szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami 
naukowymi Polskiej Akademii Nauk. 

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów 
badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów 
uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, (korekta: w trakcie naboru Cypr wycofał się z uczestnictwa), Republika 
Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania. 
 
Wysokość dotacji: do 100 000 euro. 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
http://www.gov.pl/web/kultura
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Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00. Formularz wniosku 
oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie http://jpi-ch.eu/. 
Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają: 

 Aneta Budzałek Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów abudzalek@nimoz.pl tel. (22) 256 96 21 tel. kom. +48 601 999 336; 

 Radosław Brudnicki Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rbrudnicki@nimoz.pl tel. (22) 256 96 21 tel. kom. + 48 721 121 220. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-
identities-and-perspectives 
 

 
 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

tel. +48 22 6 280 031, +48 261 848 650 
www.gov.pl/web/obrona-narodowa 

 
 
 

 
Otwarty konkurs ofert (nr ew. 09/2020/WD/DEKiD) na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 
zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska 

 
Celem Konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na: 

 podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz 
pracowników wojska; 

 poprawę sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz 
zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych; 

 podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze 
sportowo-obronnym; 

 popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym; 

 promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków proobronnych organizacji 
pozarządowych; 

 popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju. 
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację: 

 zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej 
służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji 
pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, 
szkolenia); 

 programów i przedsięwzięć promujących uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej (np. biegi 
długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki); 

 obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji 
pozarządowych. 

 
Wnioski mogą składać: 

https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives
https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives
http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
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 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; 

 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. 

 
Wysokość dotacji: budżet konkursu 1 500 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 10 lipca 2020 roku. Oferty należy składać wyłącznie na 
obowiązującym druku, który stanowi załącznik nr 2 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. 2018, poz. 
2057). Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, al. 
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 
09/2020/WD/DEKiD. Decyduje data wpływu do kancelarii. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
092020wddekid 

 
 



 
 

Otwarty konkurs ofert (nr ew. 12/2020/WD/DEKiD) na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 
zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla 
wolności Europy 

 
Celem Konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych na: 

 upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku; 

 upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku 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 i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny 
polsko-bolszewickiej. 

 
Wnioski mogą składać:  

 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://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092020wddekid
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092020wddekid


  

 

- 71 - 
 

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

 budżet konkursu 1 500 000 zł; 

 wymagany wkład własny – osobowy i rzeczowy- minimum 10%; 

 wymagany wkład własny finansowy 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 21 lipca 2020 roku do godziny 16.15. Ofertę należy wypełnić w 
języku polskim, maszynowo/komputerowo, według wzoru stanowiącego 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) oraz załącznik do Otwartego Konkursu Ofert.  
Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr 
ew. 12/2020/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. Datą złożenia oferty jest data jej 
wpływu do adresata. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
122020wddekid 

 
 


 
 

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 „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. 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid
mailto:info@mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/
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 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. 
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 
 

 






 
 
 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2020
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Ministerstwo Sportu 

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

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

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

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

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

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

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

 współzawodnictwo sportowe, 

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

 polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”; 

 Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”; 

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

 
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 – wnioski należy składać w terminie do dnia: 

mailto:dis@msport.gov.pl
http://www.msport.gov.pl/
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 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 
 

 
 

 
 

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 
 
 
 

 
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 
Program „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” 
 
Celem Programu jest zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz 
zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez: 

 wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami; 

 usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych 
(pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o 
azyl); 

 działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie d la 
funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami; 

 pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach. 
Projekty zawierające elementy współpracy bilateralnej i międzynarodowej oraz współpracy pomiędzy administracją 
publiczną a organizacjami pozarządowymi (tj. wspólne konferencje, warsztaty, spotkania itp.), a także projekty 
zawierające elementy, poruszające takie zagadnienia jak: 

 przeciwdziałanie handlowi ludźmi, 

 wspieranie dobrowolnych powrotów, 

 wsparcie i usługi dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach, 

 zwalczanie przemocy ze względu na płeć 
będą dodatkowo punktowane. 
 
Wnioski mogą składać: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby 

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
mailto:kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
http://www.gov.pl/web/mswia
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prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji[1], oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub 
agencje działające w dziedzinie azylu i migracji. 
Partnerstwo w projekcie: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych), organizacje pozarządowe ustanowione jako osoby prawne w Polsce, w Norwegii, innym 
państwie-beneficjencie lub w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który ma wspólną granicę z 
Polską i aktywnie działające w dziedzinie azylu i migracji oraz z organizacji międzynarodowych lub ich organów lub 
agencji działających w dziedzinie azylu i migracji. 
 
Wysokość dotacji:  

 budżet  3 172 000 euro; 

 minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna 1 500 000 euro; 

 poziom dofinansowania dla beneficjentów będących podmiotami publicznymi wynosi do 100% kosztów 
kwalifikowalnych; 

 poziom dofinansowania dla beneficjentów będących organizacjami pozarządowymi lub organizacjami 
międzynarodowymi wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 14 sierpnia 2020 roku. Wniosek musi być przygotowany na 
formularzu zapewnionym przez Operatora Programu/COPE MSWiA, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 
naborze. 
Za datę otrzymania wniosku przez COPE MSWiA uznaje się: 

 datę nadania (datę stempla pocztowego) – wyłącznie w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188, z późn. zm.). Jednocześnie tylko wnioski, które wpłyną do COPE MSWiA (Centrum Obsługi 
Projektów Europejskich Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa) 
w terminie 14 dni od zakończenia zaproszenia do składania wniosków, będą traktowane jako wnioski złożone w 
terminie; 

 datę wpływu/dostarczenia do siedziby COPE MSWiA – w przypadku złożenia wniosku osobiście, nadania za 
pośrednictwem innego operatora pocztowego niż operator, o którym mowa w pkt. 1 lub nadania kurierem, datę 
otrzymania przez COPE MSWiA uważa się za wiążącą; 

 datę wpływu na adres skrzynki podawczej COPE MSWiA – w przypadku przesłania wniosku platformą ePUAP. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-
mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html 
 

 
 
 
 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 
tel. (22) 523 90 00 
fax (22) 52 39 099 

www.gov.pl/web/dyplomacja 
 
 
 
 

Konkurs otwarty "Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19" 
 
Celem Programu jest wsparcie dotacyjne projektów, obejmujących realizację działań humanitarnych lub 
rozwojowych zgodnie z następującymi założeniami dla poszczególnych krajów: 
Białoruś 

https://systemwww.mswia.gov.pl/?akcja=17&co=dodaj_tekst&poz=2706#_ftn1
https://systemwww.mswia.gov.pl/?akcja=17&co=dodaj_tekst&poz=2706#_ftn4
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
http://www.gov.pl/web/dyplomacja
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 Działania humanitarne – wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie ośrodków opieki 
zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie związane z pandemią 
Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu zapobiegania zakażeniom 
wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 

 Działania rozwojowe 
o Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów 

mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: rozwój 
przedsiębiorczości; budowanie zdolności instytucjonalnej władz lokalnych do wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości. 

o Priorytet: Kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na celu 
niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: lepszy dostęp do usług 
społecznych, poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; zwiększenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i dzieci 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

o Priorytet: dobre rządzenie – działania będą służyły osiągnięciu następującego  rezultatu mającego na celu  
niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: budowanie zdolności 
instytucjonalnej władz lokalnych do sprawnego prowadzenia polityki rozwoju regionalnego; 

Gruzja 

 Działania humanitarne – będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej; 

 Działania rozwojowe 
o Priorytet: Kapitał ludzki – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na celu 

niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: lepszy dostęp do usług 
społecznych  oraz poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych, ofiar 
przemocy domowej i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej; wzmocnienie systemu opieki i ochrona praw 
dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej.  

o Priorytet: dobre rządzenie – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na celu 
niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: wdrożenie polityki rozwoju 
regionalnego, w tym wsparcie sektora turystyki; rozwój krajowych i regionalnych systemów zarządzania 
kryzysowego, budowa zdolności administracji publicznej oraz wzrost zdolności operacyjnych zwłaszcza w 
zakresie zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy wynikające z działalności człowieka. 

Mołdawia 

 Działania humanitarne: będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 

 Działania rozwojowe – Priorytet: dobre rządzenie – działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów 
mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
o wzrost zdolności instytucjonalnej administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w 

zakresie wdrożenia kluczowych reform wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej UE – Mołdawia, w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności; 

o zwiększenie dostępu mołdawskich mikro i małych przedsiębiorstw do rynków europejskich 
Ukraina (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie; 
okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) 

 Działania humanitarne: będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 
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 Działania rozwojowe: 
o Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny: Działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów 

mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii;  
 rozwój przedsiębiorczości wśród osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie. 

o Priorytet: Kapitał ludzki – Działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na celu 
niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii;  
 rozwój przedsiębiorczości wśród osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie. 

o Priorytet: dobre rządzenie – Działania będą służyły osiągnięciu następującego  rezultatu mającego na celu  
niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: rozwój krajowych i regionalnych 
systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji publicznej oraz wzrost zdolności 
operacyjnych w zakresie zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy wynikające z 
działalności człowieka.  

Etiopia (z wyjątkiem: terenów przygranicznych w całym kraju, tj. 50 km od granicy w głąb kraju; całych regionów 
Gambela i Benishangul-Gumuz oraz Somali – wyłączeniu nie podlega stolica Somali m. Jijiga i okręg 15 km wokół; 
miast Dire Dawa i Harar; graniczących ze sobą stref Guji i Gedeo, odpowiednio w Oromii oraz w Regionie Narodów, 
Narodowości i Ludów Południa (SNPPR); stref West Wellega, East Wellega oraz East Hararghe w regionie Oromia; 
stref North Gondar w regionie Amhara; obszarów Alamata oraz Welkait w regionie Tigraj) 
Kenia (z wyjątkiem: hrabstwa Lamu – wyłączeniu nie podlega wyspa Lamu i wyspa Manda; graniczących z Somalią 
hrabstw Garissa, Wajir i Mandera; części hrabstwa Tana River na północ od rzeki Tana; drogi pomiędzy Kainuk i 
Lodwar w hrabstwie Turkana, a także granicy hrabstw Turkana i West Pokot) 
Senegal (z wyjątkiem: regionu administracyjnego Ziguinchor, a w szczególności jego obszarów przygranicznych z 
Gambią i Gwineą Bissau oraz okolic trasy z Bignona do Domingos) 
Tanzania 

 Działania humanitarne: będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 

 Działania rozwojowe: 
o Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny: Działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów 

mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia, szczególnie wśród kobiet i młodzieży; 
 zwiększenie dostępu do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego oraz poprawa 

jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; 
 zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności przedsiębiorstw non-profit, grup 

producenckich, kooperatyw i spółdzielni pracy, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym. 
o Priorytet: ochrona środowiska – Działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na 

celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 zwiększenie liczby osób mających dostęp do podstawowej infrastruktury wodno-sanitarnej  

i przeszkolonych z zakresu higieny;   
 wzrost zdolności operacyjnych w zakresie zapobiegania, reagowania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof spowodowanych działalnością człowieka.  
o Priorytet: Kapitał ludzki - Działania będą służyły osiągnięciu następującego rezultatu, mającego na celu 

niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: opieka medyczna na rzecz matek 
i dzieci: poprawa infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych oraz wzrost kwalifikacji personelu 
medycznego. 

Uganda 

 Działania humanitarne: będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 
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 Działania rozwojowe: 
o Priorytet: Kapitał ludzki – Działania będą służyły osiągnięciu następującego rezultatu, mającego na celu 

niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: opieka medyczna na rzecz matek 
i dzieci: poprawa infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych oraz wzrost kwalifikacji personelu 
medycznego. 

Liban (z wyjątkiem: obszaru wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, na południe od rzeki Litani - wyłączeniu nie podlega 
miasto Tyr/Sur wraz z prowadzącą do niego drogą oraz obszar działania PKW (w ramach UNIFIL) w okolicach 
miasta Bint Jbail, zgodnie z mapą: https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/deployment_map_feb2019.pdf) 

 Działania humanitarne: będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 

 Działania rozwojowe: 
o Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny: będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających 

na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 zwiększenie przedsiębiorczości, aktywności zawodowej i zatrudnienia, szczególnie kobiet i młodzieży; 
 zwiększenie dostępu do kształcenia technicznego, szkoleń i doradztwa zawodowego, w tym do zmiany 

kwalifikacji; 
 zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności przedsiębiorstw non-profit, grup 

producenckich, kooperatyw i spółdzielni pracy, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym i 
rękodzielnictwa. 

o Priorytet: ochrona środowiska - Działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów mających na 
celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 poprawa zarządzania gospodarką odpadami oraz wodną, w tym zwiększenie liczby osób mających 

dostęp do podstawowej infrastruktury wodno-sanitarnej; 
 wzrost zdolności operacyjnych w zakresie zapobiegania, reagowania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof spowodowanych działalnością człowieka. 
o Priorytet: Kapitał ludzki – Działania będą służyły osiągnięciu następującego rezultatu, mającego na celu 

niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-199: zwiększenie dostępu do usług 
społecznych osób z grup zagrożonych wykluczeniem. 

Palestyna 

 Działania humanitarne: będą obejmować wsparcie sektora „Zdrowie”, w tym m.in. doposażenie i/lub wsparcie 
ośrodków opieki zdrowotnej, świadczących pomoc medyczną, prowadzących diagnostykę oraz leczenie 
związane z pandemią Covid-19. Komponentem projektu humanitarnego może być profilaktyka zdrowotna, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zachowaniem warunków higienicznych w celu 
zapobiegania zakażeniom wirusem, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. 

 Działania rozwojowe: 
o Priorytet: przedsiębiorczość i sektor prywatny: Działania będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów 

mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia, szczególnie wśród kobiet i młodzieży; 
 zwiększenie dostępu kobiet i młodzieży (w tym absolwentów) do kształcenia technicznego, szkoleń i 

doradztwa zawodowego oraz poprawa jakości infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych. 

o Priorytet: Kapitał ludzki – Działania będą służyły osiągnięciu następującego rezultatu mającego na celu 
niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19: zwiększenie dostępu do usług 
społecznych osób z grup zagrożonych wykluczeniem. 

o Priorytet: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich - Działania będą służyły osiągnięciu następujących 
rezultatów mających na celu niwelowanie skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19:  
 wzrost dochodów i poziomu bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw rolnych; 
 zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności grup producenckich, kooperatyw oraz 

spółdzielni rolniczych; 
 poprawa dostępu produktów rolno-spożywczych do rynków zbytu, podniesienie jakości produkcji rolnej. 

 

https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/deployment_map_feb2019.pdf
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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 o wolontariacie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.: 

 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 statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, 

 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 osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 
nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet programu 8 000 000 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany; 

 minimalna kwota dofinansowania: 
o 250 000,00 zł dla projektów na rzecz krajów z regionu Partnerstwa Wschodniego, 
o 300 000,00 zł dla projektów na rzecz krajów z regionu Afryki i Bliskiego Wschodu. 

 
Termin składania wniosków: ofertę w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami w jednym egzemplarzu 
należy przesłać do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 16:15: 

 pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy 
Rozwojowej al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc 
humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego 
składana jest oferta i nazwy oferenta, albo 

 złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, 
wejście od ul. Litewskiej. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. 
Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy z 
dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-
19” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta, albo 

 przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP. 
Ofertę w pliku .doc wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie 
składania ofert na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl. W temacie maila należy podać: „Oferta na konkurs 
Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (wraz z nazwą oferenta)”. 
Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o 
większym rozmiarze należy skompresować. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,otwarty,Polska,pomoc,humanitarna,i,rozwojowa,w,odpowiedzi,na,pandemi
e,COVID-19,3186.html 

 
 






 
 

http://konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl/
http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,otwarty,Polska,pomoc,humanitarna,i,rozwojowa,w,odpowiedzi,na,pandemie,COVID-19,3186.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,otwarty,Polska,pomoc,humanitarna,i,rozwojowa,w,odpowiedzi,na,pandemie,COVID-19,3186.html
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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. 
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, 

http://www.nbp.pl/
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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 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,  

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:kontakt@niw.gov.pl
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 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, 
oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.3.Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację w 
ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 
 
Wysokość dotacji do 10 000 zł. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi 1 800 000 zł. Regulamin nie 
określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich 
bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej, a także koncepcją rozwoju organizacji w 
ramach zadania, na realizację którego została udzielona dotacja. 
 
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 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 
Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich 
Konkurs zamknięty nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 
V. Nabór 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które dotyczyć będą m.in.: 

 budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która 
przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub 
oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie 
metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, 
wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód 
opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością 
stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych; 

 budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. 
urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody); 

 likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody 
np.: ażurowych lub żwirowych, 

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


  

 

- 83 - 
 

 dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach typu projektu 2.1.1b, które wpisują 
się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem 
lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma 
prawna - kod 403, kod 429, kod 430, kod 431); 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 
124). 

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na dofinansowanie projektów 60 000 000 zł; 

 poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości 
wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla projektów generujących dochód 
zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi 
priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i 
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowisk 
(obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od 29 czerwca 2020 roku do 29 sierpnia 2020 roku. 
Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który 
dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl oraz zgodnie ze szczegółowymi 
informacjami i instrukcjami do wypełnienia, dostępnymi na stronie internetowej IW pod adresem: 
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/.  
Wniosek o dofinansowanie zaakceptowany przez Wnioskodawcę należy złożyć: 

 w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego - 
jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu GWD, której towarzyszy urzędowe poświadczenie odbioru, 
otrzymane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych (ePUAP); 

 w innym przypadku — łącznie: w formie elektronicznej, przy użyciu GWD oraz w formie papierowej, w kancelarii 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Formę papierową wniosku 
stanowi wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW", podpisany i 
opieczętowany w pkt „O" wniosku zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, zawierający na pierwszej 
stronie kod kreskowy i sumę kontrolną, wraz z wymaganymi załącznikami. 

Wersje wniosku o dofinansowanie złożone w formie elektronicznej oraz w formie papierowej muszą być ze sobą 
tożsame. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/v-nabor21-adaptacja-do-
zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-
katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska/ 
 

 


 
 

 
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, 

https://gwd.nfosigw.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/v-nabor21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/v-nabor21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/v-nabor21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska/
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 wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów 
pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym, 

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

 eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk 
górniczych, 

 doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego, 

 wykonywanie prac badawczych w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać: 

 wnioski o dotację: 
o podmioty, dla których finansowanie zadań ze środków budżetu państwa jest wskazane w ustawach 

dotyczących górnictwa i których działalność regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze, 

o jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
o jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie, 
o podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa; 

 wnioski o dotację i pożyczkę (instrument łączony): przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, spółki prawa handlowego; 

 wnioski o pożyczkę: przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa 
handlowego. 

 
Formy dofinansowania: dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i 
pożyczki (instrument łączony). Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w 
formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, bądź w formie dotacji i pożyczki ( instrument łączony), przy 
czym w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych i w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, z 
uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 lipca 2019 r. do 30 grudnia 2026 r., do godz. 
1530 lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez 
Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania 
wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A02-673 Warszawa z dopiskiem „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”. Dla wniosków 
składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji 
(wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin/ 
 
 

 
 
 
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, 

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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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: 

 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. 
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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 
 

 




 
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.: 

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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o technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, 
o technologie racjonalizacji zużycia ciepła, 
o modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej. 
o wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami 

elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw; 

 przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy 
jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji 
energii wykorzystuje się: 
o energię ze źródeł odnawialnych, 
o ciepło odpadowe, 
o ciepło pochodzące z kogeneracji. 

 modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych. 

 energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. 
 
Wnioski mogą składać spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele 
komunalno-bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku 
jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70 %.  Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona 
systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 
MW. 
 
Wysokość dotacji: 
Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania– 

 dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 tys. zł; 

 dla zwrotnych form dofinansowania – do 350 000 tys. zł. 
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Ciepłownictwo 
powiatowe”. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 01 marca 2019r. do 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 „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. 

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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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-/ 

 
 

 
 
 

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: 

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

 
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 

https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
mailto:paff@pafw.pl
http://www.pafw.pl/
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przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców 
miejscowości liczących do około 20 tys. osób. W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, 
które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie inicjatyw 
obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności. 
 
Wnioski mogą składać organizacje, które spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne: 

 są organizacjami pozarządowymi, posiadają osobowość prawną i mają siedzibę w miejscowości liczącej do ok. 
50 tys. mieszkańców, 

 cele statutowe organizacji są zgodne z celami Programu „Działaj Lokalnie” i statut pozwala na przyznawanie 
dotacji na wspieranie celów wymienionych w par. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie 
lub organizacja jest gotowa dostosować swój statut do działalności grantodawczej, 

 są w stanie pozyskać środki finansowe przeznaczone na dotacje w lokalnym konkursie (min. 7 000 zł), 

 planują realizację pierwszego lokalnego konkursu grantowego na obszarze od 4 do kilkunastu gmin,  
z wyłączeniem terenów objętych działaniem dotychczasowych ODL (zasięg przedstawiony na stronie 
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),  

 siedziba organizacji znajduje się w gminie, która nie jest objęta zasięgiem dotychczasowych ODL (zasięg 
przedstawiony na stronie http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),  

 prowadzą księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

 mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych, 

 współpracują z różnorodnymi partnerami lokalnymi, 

 opracują wniosek aplikacyjny (załącznik) i złożą go wraz z załącznikami do ARFP. 
 
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/  
 
 













 
 
 

http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/
http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/
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Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 

ul. Czarnieckiego 9 
61-538 Poznań 
tel. 61 8345-640 

kancelaria@poznan.praca.gov.pl 
https://poznan.praca.gov.pl/urzad 

 
 
 
 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 
 

Celem Programu jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe). 
Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne 
stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w 
Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 
Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z 
działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.  
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku 
spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. 
 
Wysokość wsparcia: 
w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o: 

 co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 
50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika; 

 co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 
70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika; 

 co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 
90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika. 

 
Nabór wniosków o wsparcie: aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy 
właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora 
powiatowego urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym 
urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na 
platformie Praca.gov.pl. Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o: 

 wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art. 15zze ust. 4, w 
związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15zze ust. 1; 

mailto:kancelaria@poznan.praca.gov.pl
https://poznan.praca.gov.pl/urzad
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 niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.; 

 łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

 wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia 
składek na ubezpieczenia społeczne; 

 zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, przez okres dofinansowania 
oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, oraz o świadomości konsekwencji za 
naruszenie powyższego warunku; 

 zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania w tym samym zakresie z innych środków publicznych; 

 numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa ze starostą przyznająca odpowiednie dofinansowanie. 
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym 
urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 
 



 
 
 

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 

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
mailto:info@udskior.gov.pl
http://www.udskior.gov.pl/
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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. 
 
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 
 
 

 
 
 

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. 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urząd/dotacje/rok-bieżący/1924-ogłoszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urząd/dotacje/rok-bieżący/1924-ogłoszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
mailto:biuro@wfosgw.poznan.pl
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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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/ 
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 
 

Dnia 2 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.8) obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.7 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, działanie 1.5: 5. Lista 
wskaźników produktu. Dodano wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w 
związku z pandemią COVID-19 (przedsiębiorstwa) - zmiana związana z rozszerzeniem zakresu wsparcia 
Działania o wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii choroby COVID-19; 

 Rozdział 2.Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, 1.5:. 20. Pomoc publiczna i 
pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) Dodanie 
rozporządzeń (uzasadnienie zmiany – doprecyzowanie zapisów): 
o d) rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19  

o e) rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii 
finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID19.  

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, działanie 2.1: 5. Lista 
wskaźników produktu. Dodano wskaźniki produktu: Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (szt.) Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (PLN); uzasadnienie zmiany: dodanie 
wskaźników do monitorowania projektów związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2; 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, działanie 6.1: 6. Typy 
projektów 8. Grupa docelowa Usunięcie zapisu: „Ponadto wsparciem objęte zostaną podmioty i osoby 
zagrożone skutkami epidemii COVID-19” Dodatkowo doprecyzowano zapisy w zakresie dofinansowania do 
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wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; uzasadnienie zmiany: poprawa zapisów w 
celu doprecyzowania i ujednolicenia z programem WRPO2014+; 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, działania/poddziałania: 6.2, 
7.1.1, 7.1.2: 5. Lista wskaźników produktu Usunięcie wskaźnika: Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (szt.); uzasadnienie zmiany: 
Usunięcie wskaźnika w celu ujednolicenia z programem WRPO2014+; 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, poddziałania 6.6.3, 8.3.5: 
Dodanie zapisów związanych z łagodzeniem/zapobieganiem skutków epidemii COVID-19; uzasadnienie 
zmiany: Modyfikacja zapisów związana z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zwalczaniem COVID-19; 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+, poddziałanie 7.2.2: 15. Limity i 
ograniczenia w realizacji projektów Dodano zapis: 29. Projekt pn.: Stop COVID-19. Bezpieczne systemy 
społeczne w Wielkopolsce zakłada udzielanie wsparcia w formule projektu grantowego, którego zasady są 
określone w art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej; uzasadnienie zmiany: doprecyzowanie zapisów, ze względu 
na realizację projektu pozakonkursowego w formule grantowej; 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ oraz 3. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR): W związku z występującą pandemią koronawirusa, IZ WRPO 
2014+ podjęła decyzję o realokacji środków w ramach WRPO 2014+ służącej wzmocnieniu walki z 
pandemią koronawirusa i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Dodatkowo 
dokonano przesunięć środków w ramach Strategii ZIT dla rozwoju Algomeracji Kalisko-Ostrowskiej w 
związku z wysoką wartością projektów zgłoszonych w naborze dla Poddziałania 3.2.4 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz przesunięć 
wolnych środków w ramach Osi 4 Środowisko na Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa 
kulturowego regionu celem wyboru do dofinansowania projektów z list rezerwowych: 
Oś 1: było 427 900 000,00, jest 427 900 000,00, przy czym: 
o Działanie 1.2 było 64 520 000,00, jest 54 520 000,00; 
o Działanie 1.3 było 30 899 260,73, jest 30 717 070,73; 

 Poddziałanie 1.3.2 było 14 290 471,00, jest 13 468 934,00; 
 Poddziałanie 1.3.3 było 4 232 959,00, jest 3 430 188,00; 

o Działanie 1.4. było 16 109 372,00, jest 13 448 775,00; 
 Poddziałanie 1.4.1 było 7 634 568,00, jest 7 188 184,00; 
 Poddziałanie 1.4.2 było 8 474 804,00, jest 6 260 591,00; 

o Działanie 1.5 było 298 770 628,00, jest 313 055 533,00; 
 Poddziałanie 1.5.2 było 150 656 304,00, jest 164 941 209,00; 

Oś 3: było 368 475 177,00, jest 368 475 177,00, przy czym: 
o Działanie 3.2 było 92 530 000,00, jest 92 530 000,00; 

 Poddziałanie 3.2.1 było 35 085 725,00, jest 34 308 457,00; 
 Poddziałanie 3.2.4 było 12 865 000,00, jest 13 642 268,00; 

o Działanie 3.3 było 222 399 881,00, jest 222 399 881,00; 
 Poddziałanie 3.3.1 było 86 841 295,00, jest 87 105 498,00; 
 Poddziałanie 3.3.4 było 17 233 435,00, jest 16 969 232,00; 

Oś 4: było 172 000 000,00, jest 172 000 000,00, przy czym: 
o Działanie 4.2 było 6 322 915,00, jest 5 024 247,00; 

 Poddziałanie 4.2.1 było 5 161 110,00, jest 4 981 469,00; 
 Poddziałanie 4.2.2 było 1 161 805,00, jest 42 778,00; 

o Działanie 4.3 było 75 531 020,00, jest 72 181 640,00; 
 Poddziałanie 4.3.1 było 72 186 020,00, jest 69 349 705,00; 
 Poddziałanie 4.3.2 było 3 345 000,00, jest 2 831 935,00; 

o Działanie 4.4 było 62 560 980,00, jest 68 226 490,00; 
 Poddziałanie 4.4.1 było 47 946 440,00, jest 53 674 986,00; 
 Poddziałanie 4.4.2 było 714 540,00, jest 651 504,00; 

o Działanie 4.5 było 8 067 085,00, jest 7 049 623,00; 
 Poddziałanie 4.5.1 było 1 588 000,00, jest 230 526,00; 
 Poddziałanie 4.5.4 było 6 159 085,00, jest 6 499 097,00; 

Oś 6: było 257 143 303,00, jest 257 143 303,00, przy czym: 
o Działanie 6.1 było 68 000 000,00, jest 72 555 894,00; 
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o Działanie 6.2 było 52 200 000,00, jest 47 644 106,00; 
Oś 7: było 209 625 380,00, jest 214 125 380,00 
o Działanie 7.2 było 107 088 726,00, jest 111 588 726,00; 

 Poddziałanie 7.2.2 było 88 267 215,00, jest 92 767 215,00; 
Oś 8: było 143 762 557,00, jest 139 262 557,00 
o Działanie 8.1 było 67 506 720,00, jest 63 006 720,00; 

 Poddziałanie 8.1.1 było 20 940 116,00, jest 16 440 116,00; 

 Załącznik nr 2 - Tabela wskaźników rezultatu: dodanie i usunięcie wskaźników do monitorowania projektów 
związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2; uzasadnienie zmiany: Dodanie wskaźników do 
monitorowania projektów związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ujednolicenie zgodnie z 
programem WRPO2014+; 

 Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów: Aktualizacja Kryteriów wyboru projektów EFRR; uzasadnienie 
zmiany: Aktualizacja Kryteriów wyboru projektów EFRR w związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący 
uchwały nr 148/2020. 
 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-
priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-8-z-2-lipca-2020-r 

 
 
 
 
 

23 kwietnia 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 z 28 lutego 2020 r. r. zostały umieszczone w Wykazie zmian 
do Harmonogramu naborów wniosków. Dotyczą one przesunięcia terminów naborów w: 

 Poddziałaniu 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych",  

 Poddziałaniu 6.6.1 "Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne" 
(Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa 
wielkopolskiego), 

 Poddziałaniu 7.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe" (Program wielospecjalistycznej 
terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy – II edycja). 

 
Źródło wiadomości: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-
2020-rok-kwiecien-2020-r 

 
 
 
 
 

Fundusze a koronawirus 
 
W związku z epidemią COVID-19, na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 dostępna jest zakładka z wszystkimi bieżącymi informacjami dla Beneficjentów, m.in. 

 informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem; 

 informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje 
ogłaszające konkursy; 

  inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii. 
 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-8-z-2-lipca-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-8-z-2-lipca-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2020-rok-kwiecien-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2020-rok-kwiecien-2020-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus
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