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samorządów i 
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krajowych 

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
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programowych 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia i 
kwalifikacje: 

o Strony od 10 do 11, 
o Strona 19, 
o Strony od 27 do 28, 
o Strony od 30 do 32, 
o Strony od 37 do 39, 
o Strony od 51 do 55, 
o Strony od 66 do 67. 

 Kultura i nauka: 
o Strona 27, 
o Strona 31, 
o Strony od 51 do 52, 
o Strony od 56 do 57, 
o Strony od 65 do 66, 
o Strona 73, 
o Strony od 85 do 86. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 59 do 62. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 14 do 16, 
o Strona 20, 
o Strony od 27 do 28, 
o Strona 32, 
o Strony od 50 do 55, 

o Strony od 67 do 72, 
o Strony od 86 do 87. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strony od 4 do 5, 
o Strony od 7 do 11, 
o Strona 27, 
o Strona 32, 
o Strony od 63 do 64. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 4 do 5, 
o Strony od 7 do 9, 
o Strona 27, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 51 do 55, 
o Strony od 57 do 59, 
o Strony od 83 do 85. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strona 6, 
o Strony od 10 do 11, 
o Strony od 20 do 26, 
o Strony od 28 do 30, 
o Strony od 33 do 36, 
o Strony od 40 do 52, 

o Strony od 74 do 81. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 16 do 22, 
o Strony od 24 do 25, 
o Strony od 37 do 41, 
o Strony od 44 do 45, 
o Strony od 51 do 52, 
o Strona 82. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strony od 42 do 43, 
o Strony od 52 do 53. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 50 do 52, 
o Strony od 66 do 67. 

 Infrastruktura: 
o Strony od 3 do 4, 
o Strony od 12 do 14, 
o Strony od 22 do 23, 
o Strony od 55 do 56, 
o Strony od 62 do 63. 

 Inne 
o Strony od 65 do 66, 
o Strona 73, 
o Strony od 85 do 86. 
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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 5 Transport  
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 
Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w 
zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub 
Mandatów Terytorialnych OSI) 
Konkurs Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów mających na celu wzmocnienie regionalnego układu dróg wojewódzkich. 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą: 
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 
3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 
4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, 

sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3). 
Przez infrastrukturę towarzyszącą rozumie się: 

 osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne; 

 chodniki znajdujące się w ciągu drogi; 

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/
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 przejścia dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt; 

 ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego z drogi 
będącej przedmiotem projektu; 

 oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu; 

 infrastrukturę drogową przyczyniającą się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym 
kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 
opadowych); 

 kanalizację teletechniczną; 

 miejsca do wypoczynku dla kierowców, w tym wyposażenie dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów 
w krajobraz; 

 zieleń ozdobną i ochronną (zieleń przydrożną); 

 zatoki dla autobusów; 

 zatoki postojowe (niebędące miejscami parkingowymi, a służące krótkiemu postojowi). 
Przez drogowy obiekt inżynierski rozumie się obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową, zgodnie z 
ustawą o drogach publicznych. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 30 000 000,00 PLN; 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 26 lutego 2021 roku od godziny 7.30 do 31 marca 2021 roku do 
godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). 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. 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. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/401 
 
 

 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne  
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii 
COVID-19 
Konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów skierowanych bezpośrednio do osób z zaburzeniami 
psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) traktowanych jako 
osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz mogą być kierowane do osób w ich otoczeniu. 
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/401
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 projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie 
potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z 
wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji; 

 projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu. 
Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na tworzeniu Środowiskowych Centrów 
Zdrowia Psychicznego. 
Projekty mogą być realizowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2023. 
 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty ekonomii społecznej; 

 organizacje pozarządowe; 

 instytucje rynku pracy; 

 podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne; 

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

 państwowe jednostki budżetowe; 

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

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku 
publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

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

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

 pula środków przeznaczonych na konkurs: ogółem 42 352 941,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 
40 000 000 zł, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 352 941,00 zł; 

 wymagany wkład własny wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowanych; 

 minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł. Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie są jedynie 
projekty, których wartość dofinansowania przekracza równowartość 100 000 EUR. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie od 29 stycznia 2021 r. od godziny 0.00 do 
19 lutego 2021 r. 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 w Punkcie kancelaryjnym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 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 Punkcie Kancelaryjnym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mieszczącym się przy al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań 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/399 
 
 
 
 

 
 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/399
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Urząd Miasta Poznania 

Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

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

 
 
 
 
Otwarty konkurs ofert nr 31/2021 na powierzenie/wspieranie realizacji zadań w obszarze „Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” na rok 2021 

 
Celem Konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych 
poprzez działanie w obszarze Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki. Centrum 
Inicjatyw Lokalnych (dalej: CIL) to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku. 
Program realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program polega na współpracy pomiędzy samorządem, a 
organizacjami pozarządowymi i powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności 
społecznej. 
Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces 
upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności 
do przekształcania środowiska własnymi siłami. 
Zadanie objęte konkursem ofert: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki. 
Rezultaty zadania: 
 aktualizacja/przeprowadzenie badań społeczności lokalnej w zakresie jej potrzeb i zasobów (raport); 

 liczba spotkań mieszkańców, dotyczących ważnych dla społeczności tematów; 

 liczba spotkań partnerów z rejonu działania CIL; 

 dokumentacja poświadczająca pracę w ramach partnerstwa lub funkcjonowanie partnerstwa lokalnego; 

 liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.), prowadzące działalność 
statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert. 
 
Wysokość dotacji:  

 pula środków 740 400 zł; 

 możliwe jest wykazanie wkładu osobowego. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 lutego 2021 r. Ofertę należy wygenerować 
i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie 
złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: 
anna_zygulska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia 
następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty 
do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową prd@um.poznan.pl oraz do 
wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej 
do godz. 15:30 w ww. terminie). Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu 
Miasta Poznania w chwili podpisania umowy lub na prośbę Urzędu Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty 
w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15519 
 
 

http://www.poznan.pl/
https://witkac.pl/public/%23/contest/view?id=15519
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Otwarty konkurs ofert nr 35/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
„Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji w roku 2021” 
 
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji zadania w zakresie: specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na 
łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych. 
Celem zadania jest: 

 poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie ich łamaniu; 

 przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu ze względu na wybraną/wybrane przesłanki dyskryminacyjne; 

 ochrona i wzmacnianie osób narażonych na dyskryminację/dyskryminowanych w życiu osobistym i 
społecznym; 

 przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami i stereotypami.  
Proponowane rezultaty zadania publicznego: 

 liczba godzin wsparcia psychologicznego; 

 liczba godzin wsparcia psychiatrycznego; 

 liczba godzin wsparcia prawnego; 

 liczba godzin wsparcia mediacyjnego; 

 liczba osób objętych wsparciem, psychologicznym/psychiatrycznym/prawnym/mediacyjnym; 

 liczba grup wsparcia/psychoedukacyjnych; 

 liczba uczestników grup wsparcia/psychoedukacyjnych. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.), prowadzące działalność 
statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem120 000 zł; 

 maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 26 lutego 2021 r. Ofertę należy wygenerować 
i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie 
złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy wziss@ um.poznan.pl w terminie 
nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy. Za datę 
dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę 
e-mailową wziss@ um.poznan.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15763 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert nr 36/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
"Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2021 roku” 
 
Celem Konkursu jest uzyskanie wsparcia realizacji zadań miasta Poznania w zakresie poniższych zadań: 

 Zad. 1 Działania interwencyjne i pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie: celem wsparcia 
osób doznających przemocy domowej i jej świadków oraz osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, jest 
udzielanie informacji, porad, motywowanie do podjęcia działania oraz pomoc psychologiczna, czyli praca o 
charakterze: krótkoterminowym (interwencja, informacja, konsultacja, porada), długoterminowym (praca 
diagnostyczna i terapeutyczna); 
o Zadanie może być realizowane poprzez: 

 dyżury interwencyjno-informacyjne; 

https://witkac.pl/public/%23/contest/view?id=15763
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 konsultacje indywidualne, w tym: ochrona ofiary przemocy w rodzinie przed sprawcą przemocy, 
udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia. 

o Proponowane rezultaty realizacji zadania: 
 przeprowadzenie dyżurów interwencyjno-konsultacyjnych w wymiarze min. 100 godz. w ciągu roku, 

min. 8 godz. w ciągu miesiąca (w tym udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, 
medycznej, terapeutycznej), (rejestr, wykaz dyżurów); 

 przeprowadzenie spotkań superwizyjnych min. 150 godz. w ciągu roku, min. 15 godz. w miesiącu, 
(lista obecność). 

o Adresatami zadania mogą być dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz ich rodziny i opiekunowie, 
przeżywające różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących 
z rodzin z problemem alkoholowym, świadkowie tych zachowań, członkowie rodzin, gdzie występuje 
przemoc domowa. 

o Rekomenduje się, aby oferent realizował program zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 
ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 
(Dz. U. z 2011, Nr 50 poz. 259). 

 Zad. 2 Edukacja społeczna i profilaktyka dla kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie: 
zabezpieczenie wsparcia terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy i pozostających w terapii. 
Zadanie polega na zintensyfikowaniu działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie 
poprzez prowadzenie w warsztatów, indywidualnych konsultacji, webinariów i grup wsparcia. 
o Zadanie może być realizowane poprzez: 

 prowadzenie konsultacji ze specjalistami; 
 prowadzenie grup profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i/lub dorosłych z rodzin, gdzie 

występuje problem przemocy w rodzinie i nadużywanie alkoholu; 
 prowadzenie warsztatów i webinariów podnoszących kompetencje rodzicielskie, w tym promowanie 

wizji rodzicielstwa opartego na budowaniu poczucia wartości i wzajemnego szacunku przy 
jednoczesnym egzekwowaniu i wyciąganiu konsekwencji bez krzywdzenia i „łamania” godności 
dziecka, promowanie modelu wychowywania bez przemocy, poprawa obecnych, oraz budowanie 
konstruktywnych, relacji dorosły – dziecko lub w tematyce związanej z szeroko rozumianymi 
działaniami profilaktycznymi i edukacją społeczną. 

o Proponowane rezultaty realizacji zadania: 
 uczestnictwo w warsztatach umiejętności wychowawczych (warsztatów podnoszących kompetencje 

rodzicielskie, w tym promowanie wizji rodzicielstwa opartego na budowaniu poczucia wartości i 
wzajemnego szacunku przy jednoczesnym egzekwowaniu i wyciąganiu konsekwencji bez 
krzywdzenia i „łamania” godności dziecka, promowanie modelu wychowywania bez przemocy, 
poprawa obecnych, oraz budowanie konstruktywnych, relacji dorosły – dziecko) i społecznych min. 
50 osób w czasie trwania projektu; 

 uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych min. 30 osób w czasie trwania projektu; 
 uczestnictwo w grupach psychoedukacyjnych; grupa wszystkim skierowana do osób, które wyszły z 

krzywdzącej relacji, bądź rozważają ten krok min. 30 osób w ciągu roku; 
 uczestnictwo w grupach wsparcia min. 20 osób w ciągu roku; 
 przeprowadzenie konsultacji indywidualnych (osobistych, telefonicznych i e-mailowych) w wymiarze 

665 godz. w czasie realizacji zadania, min. 70 godz. w ciągu miesiąca; 
 przeprowadzenie spotkań superwizyjnych min. 250 godz. w ciągu roku, min. 20 godz. w miesiącu. 

o Adresatami zadania mogą osoby dorosłe oraz ich rodziny i opiekunowie, przeżywające różne trudności z 
powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem 
alkoholowym, świadkowie tych zachowań, członkowie rodzin, gdzie występuje przemoc domowa. 

o Rekomenduje się, aby oferent realizował program zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 
ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
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stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 
(Dz. U. z 2011, Nr 50 poz. 259). 

 Zad. 3 Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych osób bezdomnych 
uzależnionych: Cel zadania: udzielanie wsparcia osobom bezdomnym uzależnionym poprzez ograniczanie 
szkód społecznych i zdrowotnych. 
o Dodatkowe warunki: 

 wsparcie może być skierowane zarówno do osób przebywających w ośrodkach dla osób 
bezdomnych, jak i również dla osób bezdomnych żyjących poza placówkami, przebywających na 
ulicach miasta Poznania; 

 proponowane wsparcie powinno obejmować obszar pomocy psychologicznej, terapeutycznej, 
socjalnej oraz prawnej; 

 dobór rodzaju wsparcia powinien być dostosowany do potrzeb beneficjentów; 
 zadanie może być realizowane w formie grupy informacyjno-edukacyjnej, grupy wsparcia, 

indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne konsultacje psychiatryczne, pracę zespołu 
streetworkingowego (skład zespołu streetworker, streetworkerzy, pracownik socjalny, psycholog, 
psychiatra, lekarz internista w środowisku). 

o Proponowane rezultaty: 
 udzielenie wsparcia min. 100 osób uzależnionych będących w kryzysie bezdomności; 
 przeprowadzenie min. 100 godzin konsultacji psychologicznych; 
 przeprowadzenie min. 60 godzin konsultacji psychiatrycznych; 
 przeprowadzenie min. 60 godzin wsparcia poprzez uczestnictwo w grupie informacyjno-edukacyjnej; 
 przeprowadzenie min. 60 godzin wsparcia poprzez uczestnictwo w grupie wsparcia; 
 przeprowadzenie min. 1000 godzin wsparcia przez zespół streetworkingowy w środowisku; 
 udzielenie wsparcia socjalnego min. 80 osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności 

Termin realizacji zadania: maksymalnie od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.), prowadzące działalność 
statutową w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem: 275 000 zł z podziałem na: 
o Zad.1: 90 000 zł; 
o Zad. 2: 110 000 zł; 
o Zad.3: 75 000 zł. 

 możliwe jest wykazanie wkładu osobowego; 

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

 wkład własny finansowy: nie mniejszy niż: 3% całkowitej wartości zadania. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 24 lutego 2021 roku do godziny 23:59:59. Ofertę 
należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl. Wygenerowane na platformie, wydrukowane 
potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adresy e-mailowe: zss@um.poznan.pl oraz 
joanna_cielecka@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu 
złożenia oferty za pomocą platformy. 
Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na 
skrzynkę e-mailową: zss@um.poznan.pl (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 
15:30 w ww. terminie). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15720 
 
 

 
 
 

https://witkac.pl/public/%23/contest/view?id=15720
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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

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

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

 
 
 
 

Działaj Lokalnie 
 
Celem Konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. 
Realizacja Programu służy wspieraniu projektów inicjujących współpracę mieszkańców z małych miejscowości, 
wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych 
dziedzin. Do tej pory w programie zrealizowano już ponad 11 300 projektów. Były to działania o charakterze 
edukacyjnym, artystycznym, nastawione na tworzenie miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy 
regionalnej tradycji.  
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do  
20 000 mieszkańców. 
 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi maksymalnie 6 000 zł. 
 
Termin składania wniosków nie został określony. Wniosek można złożyć online poprzez generator, do którego 
link zamieszczony jest na stronie „Działaj Lokalnie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialajlokalnie.pl  
 
 

 
 
 

Ambasada USA w Warszawie 

Aleje Ujazdowskie 29/31 
00-540 Warszawa 

tel.: +48 22 504 2000 
https://pl.usembassy.gov/pl 

 
 
 
Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce/NOFO – Notice of Funding 
Opportunity 
 
Celem Konkursu jest wsparcie innowacyjnych projektów w zakresie: 

 Zwalczania nieprawdziwych informacji i dezinformacji nt. COVID-19, w tym między innymi prowadzenie 
kampanii informacyjnych, kampanii w mediach społecznościowych, warsztatów dla dziennikarzy, działalności 
edukacyjnej wśród uczniów i studentów, itp. 

 Zwalczania nieprawdziwych informacji i dezinformacji dotyczących szczepionek przeciw COVID-19, w tym 
między innymi prowadzenie kampanii informacyjnych, kampanii w mediach społecznościowych, szkoleń dla 
dziennikarzy nt. naukowej wiedzy o szczepionkach, działalności edukacyjnej wśród uczniów i studentów, itp. 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/
https://pl.usembassy.gov/pl/embassy-consulate-pl/ambasada-usa-w-warszawie/
https://pl.usembassy.gov/pl
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 Uczenia uczniów szkół średnich i/lub studentów krytycznej oceny rozpowszechnianych w mediach 
społecznościowych informacji na temat pandemii COVID-19 i szczepionki, w tym uczenia ich, jak sprawdzać 
źródła, oceniać różne punkty widzenia czy rozpoznawać intencje kryjące się za rozpowszechnianymi 
informacjami. 

 Szkolenia nauczycieli w tym, jak uczyć umiejętności krytycznej oceny informacji na temat pandemii COVID-19 
i szczepionki przeciw COVID-19 rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, w tym jak uczyć 
sprawdzania źródeł, oceny różnych punktów widzenia czy rozpoznawania intencji kryjących się za 
rozpowszechnianymi informacjami. 

Składane wnioski muszą podejmować przynajmniej jeden z przedstawionych wyżej tematów; ponadto preferowane 
będą projekty o charakterze innowacyjnym, które: 

 przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami; 

 tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi; 

 włączają różnorodne grupy i beneficjentów, takich jak osoby niepełnosprawne, imigrantów, mniejszości 
etniczne i przedstawicieli społeczności LGBTQI+; 

 przynoszą korzyść różnorodnym pod względem geograficznym i demograficznym grupom uczestników, w tym 
mieszkańcom obszarów wiejskich i zaniedbanych. 

Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać: 

 polskie organizacje pozarządowe; 

 instytucje kulturalne i edukacyjne; 

 media, jak również osoby fizyczne, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych poniżej w 
punkcie B. 

Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit. 
Organizacja lub osoba fizyczna może złożyć tylko jeden wniosek. O grant nie powinny ubiegać się organizacje, 
które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie. 
Amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne również mogą ubiegać się o granty, ale muszą w swoich 
wnioskach udokumentować powiązanie z polskim partnerem. 
Aby móc ubiegać się o grant, organizacje (wymóg nie dotyczy osób fizycznych) muszą uzyskać numer DUNS i mieć 
aktualną rejestrację w gov (jest ważna przez rok). Instrukcje znajdują się w części F. 
 
Wysokość dotacji: 

 maksymalna wysokość grantu wynosi 20 000 dolarów; 

 preferowane projekty z wkładem własnym. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 28 lutego 2021 roku do godz. 17.00. Pełną dokumentację należy 
przesłać na adres: grantspoland@state.gov.  
W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 wypełniony formularz wnioskowy; 

 CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant. 
W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja: 

 formularz SF-424 (Application for Federal Assistance); 

 formularz SF-424A (Budget Information for Non-Construction programs); 

 potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov (tylko organizacje mają obowiązek dokonania 
rejestracji w systemach DUNS, NCAGE i SAM –  osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu). 

Jeżeli o grant występuje osoba fizyczna: 

 formularz SF-424-I (Application for Federal Assistance SF424-Individual); 

 formularz SF-424B (Assurances for Non-Construction programs). 
W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie numer NOFO, czyli WAW-
NOFO-FY21-01. 
Wszelkie pytania dotyczące programu grantów Ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-
grantow/?fbclid=IwAR3OUEphpCFVb4awmeOIvj_4Oyrg-INW3Xi0EYYDbzRoz1s8SgJWMucEifM 

mailto:grantspoland@state.gov
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/?fbclid=IwAR3OUEphpCFVb4awmeOIvj_4Oyrg-INW3Xi0EYYDbzRoz1s8SgJWMucEifM
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/?fbclid=IwAR3OUEphpCFVb4awmeOIvj_4Oyrg-INW3Xi0EYYDbzRoz1s8SgJWMucEifM
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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: 

 w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku  

mailto:bgk@bgk.com.pl
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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/ 
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Konkurs w ramach Projektu: „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i 
społeczności lokalnych” dla Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2021 
 
Celem Konkursu jest podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w Polsce 
poprzez przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i 
społeczności parafialnych. Cel ten jest realizowany przez:  

 Zwiększenie aktywności Centrum Wolontariatu Caritas w podejmowaniu inicjatyw w duchu encykliki Laudato 
Si’; 

 Aktywizacja społeczności lokalnych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez 
działanie wolontariuszy Caritas; 

 Poszerzanie współpracy Caritas z innymi działaczami społecznymi podejmującymi inicjatywy w duchu encykliki 
Laudato Si’. 

Ogólnym celem podejmowanych projektów jest podjęcie działań edukacyjnych i/lub społecznych na rzecz 
przełożenia zasad ekologii integralnej encykliki papieża Franciszka Laudato si’ na praktykę życia Kościoła i 
społeczności lokalnych – kształtowanie praktyki zrównoważonego życia ich uczestników. 
Projekty powinny zawierać się w jednym lub kilku spośród wymienionych niżej obszarów problemowych: 

 Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty; 

 Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze 
ekologii; 

 Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego 
wykorzystywania przedmiotów, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów; 

 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – smog, spalanie śmieci, rodzaje i jakość paliw, zapobieganie 
przedwczesnym zgonom z powodu chorób układu oddechowego, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, 
immunologicznych i nowotworów; 

 Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, korzystanie z żywności 
wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim śladzie węglowym; 

 Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym ogrody dla motyli pszczół i ptaków, zastępowanie 
trawników łąkami kwietnymi, przywracanie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych, tępienie wnyków, 
przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek i in.; 

 Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu przez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp cieplnych, kupowanie lokalnych produktów, 
ograniczenie zużycia energii elektrycznej, przywracanie zadrzewień śródpolnych, wzdłuż dróg i rzek i in.; 

 Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona mokradeł, budowa 
jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów lub łąk w miejscach o niskiej użyteczności 
rolniczej. Ogłaszając konkurs organizator może wskazać preferowaną w danym konkursie tematykę projektów. 

Przedmiotem zgłoszonych inicjatyw mogą być działania nieinwestycyjne. Mogą one obejmować: 

mailto:caritaspolska@caritas.pl
https://www.caritas.pl/
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 Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym: 
o szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami; 
o tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych; 
o tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja; 
o imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne; 
o badanie stanu świadomości lokalnej społeczności; 
o inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań ekologicznych. 

 Wdrażanie konkretnych rozwiązań ekologicznych służących zmianie dotychczasowych praktyk danej 
społeczności lokalnej lub jej poszczególnych mieszkańców, na przykład: 
o utworzenie jadłodzielni lub innego systemu wykorzystania i dystrybucji wśród potrzebujących żywności o 

ograniczonym terminie przydatności do spożycia; 
o utworzenie mechanizmu dystrybucji żywności i produktów wytwarzanych lokalnie; 
o organizacja wyprzedaży garażowych, które umożliwią międzysąsiedzką wymianę zbędnych urządzeń lub 

wyposażenia; 
o utworzenie pracowni naprawy sprzętu i narzędzi oraz systemu dystrybucji wśród potrzebujących 

naprawionych urządzeń; 
o utworzenie pokazowego systemu paneli fotowoltaicznych, pomp cieplnych czy innych OZE, 

zamontowanych w obiekcie parafialnym, szkolnym lub innym wykorzystywanym na cele społeczne; 
o przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych oraz rosnących wzdłuż dróg i rzek; 
o założenie ogrodu dla motyli pszczół i ptaków; 
o zastąpienie krótko-strzyżonych trawników rzadko koszonymi łąkami kwietnymi; 
o rekultywacja i przywrócenie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych przyrodniczo, zwłaszcza 

miejsc użyteczności publicznej – parków, terenów zielonych; 
o przywrócenie zieleni i chłonnej gleby na utwardzonym placu, skwerze lub ulicy; 
o przywrócenie naturalnego biegu wybranego odcinka rzeki lub przywrócenie do życia starej młynówki lub 

stawu czy oczka wodnego; 
o budowa jazu lub ochrona miejscowego stawu czy mokradła jako lokalnego rezerwuaru wody; 
o przekształcenie miejsca o niskiej użyteczności rolniczej w las lub łąkę; 
o zmiana sposobu dystrybucji wody i napojów polegająca na rezygnacji z napojów, zwłaszcza słodkich, 

konfekcjonowanych w plastikowych butelkach, kartonach, puszkach i zastąpienie ich systemem filtrowania i 
dystrybucji wody. 

 Tworzenie lokalnych porozumień osób lub instytucji wspólnie podejmujących działania na rzecz ekologii 
integralnej, w tym włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności lokalnej) w korzystanie 
z wypracowanych rozwiązań. 

 Upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez Wspólnotę Caritas Laudato Si’, w tym: eksponowanie 
istniejących lub nowych rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej – uczynienie ich widocznymi i 
dostępnymi dla ogółu społeczności lokalnej. 

 Inne praktyczne działania propagujące nauczanie Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień 
ekologicznych. 

 
Wnioski mogą składać członkowie Centrum Wolontariatu Caritasi/lub inni współpracownicy Caritas diecezji 
białostockiej, bydgoskiej, częstochowskiej, katowickiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, poznańskiej, 
przemyskiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej, warmińskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. 
Jedna osoba może uczestniczyć w maksymalnie dwóch zespołach projektowych podczas każdej edycji konkursu. 
Każdy zespół projektowy może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym za odrębne uznamy zespoły, które nie mają 
więcej niż jedną osobę uczestniczącą w obu z nich. 
 
Wysokość dotacji: maksymalna kwota jednostkowa tj. dla każdej diecezji 10 000 zł (w przypadku nie znalezienia 
w danej diecezji projektu spełniającego wymagania konkursu i w konsekwencji niewykorzystania w tym konkursie 
podanego wyżej limitu, Caritas Polska zastrzega sobie prawo do przeznaczenia niewykorzystanych środków na 
sfinansowanie dodatkowych projektów w innych diecezjach). 
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 4 stycznia do 22 lutego 2021 roku. Warunkiem 
ubiegania się o sfinansowanie projektu jest złożenie wypełnionego formularza konkursowego dostępnego w 
systemie Witkac.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15192 
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X Otwarty Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w 
Stosunkach Polsko-Rosyjskich 

 
Celem Konkursu jest wsparcie i sfinansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, 
przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. 
Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale Organizator nie narzuca, jakiego rodzaju 
mają to być przedsięwzięcia. 
Na X Otwarty Konkurs należy zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas - realizowane będą w sposób tradycyjny 
(w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp.- słowem, imprez organizowanych „na żywo” z udziałem 
publiczności). 
Przedsięwzięcia ubiegające się o dotację powinny być ukierunkowane w szczególności na: 

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

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

 wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; 

 rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. 
 
Wnioski mogą składać: 

 każdy podmiot spełniający warunki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia tj. każdy podmiot w sprawach objętych zakresem działania 
Centrum, prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA); 

 jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, jeżeli nie 
stanowi zorganizowanej części osoby prawnej, w tym komitet rodzicielski, może złożyć wniosek o udzielenie 
dofinansowania – w tym przypadku ustanawia się pełnomocnika do reprezentowania jednostki organizacyjnej 
w postępowaniu o udzielenie dofinansowania. 

 
Wysokość dotacji: 

 wkład własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 20% budżetu przedsięwzięcia - wkład własny wnioskodawcy 
może być finansowy, rzeczowy lub osobowy; może być to np. wolontariat – jego wartość należy oszacować 
mnożąc minimalną stawkę godzinową (w tym roku jest to 18,30 PLN) przez liczbę godzin przepracowanych 

https://witkac.pl/public/%23/contest/view?id=15192
mailto:%20cprdip@cprdip.pl
http://www.cprdip.pl/
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przez wolontariusza przy realizacji przedsięwzięcia; może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy 
sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp.  

 organizator nie określił ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty dofinansowania, o jaka może się ubiegać 
wnioskodawca. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 marca 2021 roku. Wniosek oraz dokumenty 
stanowiące załączniki do wniosku, tj: 

 harmonogram realizacji przedsięwzięcia; 

 uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i 
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335); 

 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640); 

 oświadczenie w sprawie wniosku; 

 informacja o przedsięwzięciu 
sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl. 
Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się następujące 
dane: 

 adres budynku siedziby Centrum; 

 imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę (firmę) i adres siedziby wnioskodawcy; 

 dopisek – nazwę konkursu. 
Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przesyłką kurierską lub w innych sposób, na 
adres: 

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

 skrytki pocztowej Centrum: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia skrytka pocztowa nr 44 00-
950 Warszawa. 

Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: 
cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Otwarty Konkurs”. Po złożeniu wniosku w 
formie dokumentu elektronicznego informację o tym fakcie przekazuje się na adres poczty elektronicznej: 
cprdip@cprdip.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs na dofinansowanie zdalnych przedsięwzięć podejmowanych na Rzecz Dialogu i 
Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich 
 
Celem Konkursu jest wsparcie i sfinansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, 
przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. 
Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale Organizator nie narzuca, jakiego rodzaju 
mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane. 
Otwarty Konkurs Zdalnie daje szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron 
internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp. 
Przedsięwzięcia ubiegające się o dotację powinny być ukierunkowane w szczególności na: 

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

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

http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html
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 wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; 

 rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. 
Rodzaj przedsięwzięć: wszystkie rodzaje przedsięwzięć podejmowanych w 2021 r., obejmujące zadania 
realizowane: 

 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; lub 

 w zakresie tworzenia lub rozwoju zasobów cyfrowych, w tym stron internetowych i aplikacji mobilnych; lub  

 w zakresie udostępniania lub ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych, w tym tworzenie stron 
internetowych lub aplikacji mobilnych. 

 
Wnioski mogą składać: 

 każdy podmiot spełniający warunki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia tj. każdy podmiot w sprawach objętych zakresem działania 
Centrum prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA); 

 Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, jeżeli nie 
stanowi zorganizowanej części osoby prawnej, w tym komitet rodzicielski, może złożyć wniosek o udzielenie 
dofinansowania – w tym przypadku ustanawia się pełnomocnika do reprezentowania jednostki organizacyjnej 
w postępowaniu o udzielenie dofinansowania. 

 
Wysokość dotacji: 

 wkład własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 20% budżetu przedsięwzięcia - wkład własny wnioskodawcy 
może być finansowy, rzeczowy lub osobowy; może być to np. wolontariat – jego wartość należy oszacować 
mnożąc minimalną stawkę godzinową (w tym roku jest to 18,30 PLN) przez liczbę godzin przepracowanych 
przez wolontariusza przy realizacji przedsięwzięcia; może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy 
sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp.  

 organizator nie określił ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty dofinansowania, o jaka może się ubiegać 
wnioskodawca. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 marca 2021 roku. Wniosek oraz dokumenty 
stanowiące załączniki do wniosku, tj.: 

 harmonogram realizacji przedsięwzięcia; 

 uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i 
porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335); 

 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640); 

 oświadczenie w sprawie wniosku; 

 informacja o przedsięwzięciu 
sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl. 
Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się następujące 
dane: 

 adres budynku siedziby Centrum; 

 imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę (firmę) i adres siedziby wnioskodawcy; 

 dopisek: „Otwarty Konkurs Zdalnie”. 
Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przesyłką kurierską lub w innych sposób, na 
adres: 

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

 skrytki pocztowej Centrum: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia skrytka pocztowa nr 44 00-
950 Warszawa. 
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Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: 
cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Otwarty Konkurs Zdalnie”. Po złożeniu 
wniosku w formie dokumentu elektronicznego informację o tym fakcie przekazuje się na adres poczty 
elektronicznej: cprdip@cprdip.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html 
 
 

 
 
 

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: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan 
 

http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html
http://www.auchan.pl/
https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
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Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

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

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

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

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

 społeczeństwem obywatelskim; 

 edukacją; 

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

 Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów. 

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

 
 


 
 

Fundacja 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 
Współfinansowanie 
 
Celem Konkursu jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na 
realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub 
zagranicznych. Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami  i 
zakresem działania programu RITA.  
Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, 
Ukraina, Tadżykistan. Współfinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z 
podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być 

mailto:info@mott.org
http://www.mott.org/
mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/
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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/ 
 
 

 
 
 
Program RITA Przemiany w regionie 
Projekty partnerskie 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów 
z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian 
demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem 
transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. 
Projekty dotyczyć mogą 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. 

https://programrita.org/wklady-wlasne/
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Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 
podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z 
następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, 
Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 
W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego 
partnera z krajów objętych programem. Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, 
szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach 
(w szczególności dot. to państw nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem może być grupa nieformalna. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu ok. 670 000 zł; 

 Wwysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł. 

 minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego 
lub osobowego). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 marca 2021 roku do godz. 12:00. Wnioski 
należy składać po ogłoszeniu konkursu wyłącznie online poprzez generator: https://witkac.pl/#/urzad/index/173. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://programrita.org/projekty-partnerskie/ 
 
 

 
 
 

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. 
 

https://programrita.org/projekty-partnerskie/
mailto:fundacja@pkp.pl
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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 
 

 
 
 
 

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/ 
 
 
 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
Sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze 
 
Celem Konkursu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem poprzez wsparcie dotacyjne dla sektorowych projektów 
monitoringowych i rzeczniczych. 
Dotacje przyznawane będą na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze wzmacniające rozwój sektora 
organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub 
branżach. Korzyści i rezultaty realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk 
sektora obywatelskiego. 
Do uzyskania wsparcia finansowego kwalifikują się następujące działania: 

 Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych stanowionych centralnie, regionalnie i 
lokalnie, a także na poziomie europejskim, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych 
i ruchów obywatelskich (dotyczących np. podatków, ochrony danych osobowych, prawa do zgromadzeń, 
rachunkowości, filantropii itd.). Monitoringiem mogą być objęte również polityki, procesy legislacyjne i praktyka 
stosowania prawa w odniesieniu do określonych branż lub obszarów działalności organizacji. Działania nie 
powinny ograniczać się jedynie to gromadzenia informacji, danych czy wiedzy eksperckiej. Muszą także 
obejmować udostępnianie wyników monitoringu decydentom, środowiskom opiniotwórczym, innym 

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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zainteresowanym instytucjom czy grupom społecznym oraz wskazanie działań służących wdrożeniu 
wypracowanych wniosków i rekomendacji. 

 Rzecznictwo praw i interesów prowadzone na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym oraz na poziomie 
europejskim w formie kampanii, akcji (w tym interwencji w reakcji na nieprzewidziane, niekorzystne zdarzenia) 
lub działań ciągłych służących poprawie prawnych, politycznych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań 
funkcjonowania organizacji społecznych i ruchów obywatelskich (całego sektora lub jego branż). Działania 
mogą obejmować m.in.: wypracowywanie i uzgadnianie stanowisk, nagłaśnianie problemów wymagających 
rozwiązania, prezentowanie propozycji koniecznych zmian prawa lub polityk, działania legislacyjne na różnych 
poziomach.  

W ramach jednego projektu można łączyć działania monitoringowe i rzecznicze. Projekty muszą skupiać się na 
realizacji bezpośrednich działań monitoringowych i/lub rzeczniczych, nie zaś na budowaniu potencjału organizacji 
społecznych w tym zakresie czy też na innych formach przygotowania organizacji i ruchów obywatelskich do 
prowadzenia monitoringu i rzecznictwa. Takie projekty mogły uzyskać dofinansowanie w ramach pierwszego 
konkursu sektorowego (typ działań I. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój 
instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich). 
 
Wnioski mogą składać 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, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja i Słowenia), z Węgier oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z 
Państw-Darczyńców można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na koszty partnerstwa. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu 700 000 EUR; 

 minimalna kwota dotacji: 25 000 euro; 

 maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro; 

 nieobowiązkowy wkład własny. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 stycznia 2021 r. od godz. 12:00 w południe do 
15 marca 2021 roku do godz. 12:00 w południe. Wnioski należy składać wyłącznie w Internetowym Systemie 
Wniosków dostępnym na stronie: https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-
projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/ 
 
 

 
 
 
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. 

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/
https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/
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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: www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/dla-bialorusi/ 
 
 

 
 
 
Fundusz Praw Kobiet 
 
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim 
działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy. 
Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na: 

 pomoc doraźną – prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki 
i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze 
i organy porządkowe przepisów prawa; organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom 
zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych; 

 wsparcie i doradztwo – prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla 
kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze 
publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej 
i legalnej aborcji; 

 działania prawne i rzecznicze – podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania 
praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), dochodzenie 

ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi. 
 
Wnioski mogą składać organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz ochrony praw kobiet i 
udzielające im pomocy. 
 
Wysokość dotacji: nie jest znana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie – organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o kontakt 
mailowy: prawakobiet@batory.org.pl lub telefoniczny: +48 796 332 145. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/ 
 
 
 
 



 
 
 

http://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/dla-bialorusi/
mailto:prawakobiet@batory.org.pl
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/


 

 

- 26 - 
 

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

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

biuro@iwop.pl  
https://www.iwop.pl/ 

 
 
 
 

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

 województw,  

 powiatów,  

 gmin i miast  

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

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

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

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

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

 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/ 

 
 
 

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/
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Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 

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

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

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

 Innowacje w edukacji, 

 Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 

 Dziedzictwo kulturowe, 

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 

 Priorytety ochrony zdrowia, 

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

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 uczelnie wyższe, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

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



 

mailto:poczta@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
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Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

ul. Sławkowska 12 
31-014 Kraków 

Tel.+48 604 478 418 
Tel. +48 607 888 082 

https://www.ekonsument.pl 
 
 
 
 
Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością 
skierowaną do młodzieży w Polsce 
 
Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży w UE do zaangażowania się w zrównoważoną konsumpcję 
i produkcję żywności. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie – jako współbeneficjent w ogólnoeuropejskiej kampanii pod 
nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ 
rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our 
Food. Our Future), współfinansowanym przez Komisję Europejską (DG Devco) – przyznaje organizacjom 
zewnętrznym wsparcie finansowe na realizację projektów. 
 
Wnioski mogą składać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zorientowane na oddolne działania, z siedzibą 
w Polsce, które mają (poparte dowodami) doświadczenie w pracy z młodzieżą, w działaniach skierowanych do 
młodych ludzi. 
Kampania Our Food. Our Future realizowana przez 16 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 13 krajów ma 
na celu zmobilizowanie młodych ludzi (18–35 lat) w UE do stosowania zrównoważonych modeli konsumpcji i 
aktywnego wspierania zrównoważonych łańcuchów dostaw, sprawiedliwych stosunków handlowych, poszanowania 
praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju poprzez lepszą politykę instytucjonalną 
i korporacyjną na szczeblu unijnym oraz na poziomie poszczególnych krajów członkowskich UE. Głównym 
założeniem w celu zagwarantowania zmiany politycznej oraz zmian w postawie i zachowaniu grup docelowych jest 
zaangażowanie i wzmocnienie pozycji europejskiej młodzieży w sposób partycypacyjny, tak by to sami młodzi 
ludzie stali się kluczowymi aktorami w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii. 
Składane propozycje projektów powinny przyczyniać się do realizacji następujących konkretnych celów takich, jak: 

 zwiększenie zasięgu w dotarciu do grupy docelowej w Polsce; 

 zdobycie wiedzy eksperckiej i umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii młodzieżowych w Polsce; 

 zdobycie umiejętności i doświadczenia, zasilających ogólną strategię kampanii Our Food. Our Future, 
w zakresie docierania do młodzieży i angażowania jej w działania kampanii Our Food. Our Future; 

 rozpowszechnianie planowanej kampanii Our Food. Our Future skierowanej do młodzieży za pośrednictwem 
stron trzecich już pracujących z młodymi ludźmi; 

 dotarcie do znacznie większej liczby młodych ludzi z przekazem Kampanii, a także do zaangażowanej 
młodzieży i do młodych influencerów. 

 
Wysokość dotacji: maksymalnie 5 000 EUR. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 8 lutego 2021 roku. Szablony dla propozycji projektu, budżetu 
projektu i oświadczenia o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym są dostępne na stronie: 
https://www.ekonsument.pl/s398_wnioski_o_dotacje.html. Wnioski należy składać w języku polskim. Pełny wniosek 
należy przesłać pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: anna.kokocinska@ekonsument.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.ekonsument.pl/s398_wnioski_o_dotacje.html 
 
 

 
 

https://www.ekonsument.pl/
https://www.ekonsument.pl/s398_wnioski_o_dotacje.html
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Fundacja Lafarge WSPÓLNIE  

ul. Warszawska 110 
28-366 Małogoszcz 

tel. +48 22 324 67 77 
info@fundacjawspolnie.pl 
http://fundacjawspolnie.pl/ 

 
 
 
 
Program WSPÓLNIE DLA REGIONU 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do 
kształtowania otoczenia.  
Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów: 

 ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie; 

 zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, 
funkcjonalności; 

 profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz edukacji w tym zakresie. 
Członkowie Komisji Programowej oceniają wnioski posługując się następującymi kryteriami: 

 odległość miejsca realizacji projektu od najbliższego zakładu któregokolwiek z Fundatorów Fundacji lub ich 
spółek powiązanych; 

 użyteczność działań i ich rezultatów dla mieszkańców; 

 zaangażowanie mieszkańców i społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe, instytucje, szkoły, pracownicy 
spółek założycieli Fundacji i ich spółek powiązanych, mieszkańcy) w realizację działań; 

 możliwości kontynuacji działań opisanych w projekcie również po jego zakończeniu; 

 innowacyjność i atrakcyjność formy realizowanego projektu oraz jego potencjał do komunikacji zewnętrznej; 

 wiarygodność i rzetelność dokumentacji określającej koszty projektu (np. kosztorys). 
Zarząd Fundacji podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu grantu biorąc pod uwagę zgodność projektu 
opisanego we wniosku z misją, celami i wizerunkiem Fundacji po zapoznaniu się z opinią Rady Programowej. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia); 

 oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną; 

 grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości 
prawnej, stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej, grupy mieszkańców), jednak wyłącznie 
za pośrednictwem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz organizacji administracji i 
służby publicznej; 

 publiczne przedszkola, szkoły, biblioteki i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie 
oświaty; 

 placówki utworzone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Organizacja ubiegająca się o wsparcie w imieniu grupy nieformalnej może zgłosić wniosek w partnerstwie z 
podmiotem posiadającym osobowość prawną, pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych działań w ramach 
partnerstwa. Dodatkowo musi zawrzeć pisemne porozumienie z przedstawicielami tego podmiotu, dotyczące zasad 
współpracy przy realizacji projektu, które należy dołączyć do wniosku. 
 
Wysokość dotacji:  

 grant na realizację w wysokości od 3 000 PLN do 15 000 PLN; 

 istnieje także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego lub eksperckiego pracowników spółek fundatora 
Fundacji i ich spółek powiązanych w ramach wolontariatu. 

 

mailto:info@fundacjawspolnie.pl
http://fundacjawspolnie.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 1 lutego 2021 do 28 lutego 2021 do godziny 23:59. 
Aby uzyskać wsparcie należy wypełnić wniosek, dostępny na stronie internetowej: www.fundacjawspolnie.pl. 
Do wniosku należy dołączyć: 

 wyciąg z rejestru KRS; 

 statut lub inny dokument określający zasady działania; 

 porozumienie o współpracy podpisane przez każdego z partnerów, w przypadku projektów partnerskich; 

 porozumienie pomiędzy członkami grupy nieformalnej, a organizacją pozarządową w przypadku, gdy w imieniu 
grupy wniosek składa organizacja. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/ 
 
 



 
 

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 2021: 

 20 stycznia 2021 roku; 

 17 lutego 2021 roku; 

 24 marca 2021 roku; 

 21 kwietnia 2021 roku; 

 26 maja 2021 roku;  

http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/
mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja
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 23 czerwca 2021 roku; 

 21 lipca 2021 roku; 

 25 sierpnia 2021 roku; 

 22 września 2021 roku;  

 20 października 2021 roku; 

 24 listopada 2021 roku; 

 15 grudnia 2021 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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Fundacja PGE 

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

fundacja.PGE@gkpge.pl 
https://www.gkpge.pl/fundacja 

 
 
 
 

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: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 szkoły, 

 uczelnie wyższe, 

 domy dziecka, 

 placówki opiekuńcze, 

 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

 inne organizacje, instytucje i podmioty działające 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: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia 

 
 
 
 

 
 

mailto:fundacja.PGE@gkpge.pl
https://www.gkpge.pl/fundacja
https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
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Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25 
01-224 Warszawa 

e-mail: fundacja@pgnig.pl 
 
 
 
Dotacje dla organizacji 
 
Celem Konkursu jest współfinansowanie projektów zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, takimi jak 
promocja i wspieranie: 

 kultury jako dziedzictwa narodowego; 

 szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych; 

 ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów; 

 sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży; 

 ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

 ochrony środowiska; 

 kultu religijnego; 

 dobroczynności; 

 oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych; 

 inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w 
wodę. 

 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 688 z późniejszymi zmianami); 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 688 z późniejszymi zmianami); 

 inne podmioty realizujące projekty zgodne i wspierające cele określone w pkt I.2. Regulaminu składania 
wniosków i przyznawania dofinansowań (dostępny na stronie Fundacji), w szczególności takie podmioty jak: 
szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe. 

 
Wysokość dotacji: nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ciągu całego roku 2021. Wnioski o dofinansowanie należy 
składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w 
zakładce WNIOSEK ON-LINE. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/ 
 
 
 
 
 

 
 

https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
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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: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 
 

 
 

 
 
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
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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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 
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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/projekty/nowa-jakosc-konsultacji-spolecznych-w-
planowaniu-przestrzennym-ii-edycja 
 
 

http://www.frdl.org.pl/
https://frdl.org.pl/projekty/nowa-jakosc-konsultacji-spolecznych-w-planowaniu-przestrzennym-ii-edycja
https://frdl.org.pl/projekty/nowa-jakosc-konsultacji-spolecznych-w-planowaniu-przestrzennym-ii-edycja
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 
Tel. (22) 463 10 00 

bilateralne@frse.org.pl 
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 

 
 
 
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 
Program Edukacja 
II nabór 
 
Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. 
Obszary priorytetowe: 

 edukacja włączająca; 

 zarządzanie w sektorze edukacji; 

 rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości; 

 rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji 
kształcenia zawodowego z pracodawcami; 

 rozwój poradnictwa zawodowego; 

 edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”). 
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów: 

 Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: 
o Wizyty studyjne – krótkie wizyty w Państwach -Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników 

z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany 
doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”. 

o Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców 
organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji. 

o Każda wizyta studyjna i każde intensywne szkolenie muszą mieć określony temat. 

 Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: 
o Mobilność studentów – studenci I, II i III stopnia:  

 wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-
Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim; 

 wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do 
Polski na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku 
akademickim. 

o Mobilność pracowników uczelni: 
 mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od jednego dnia do sześciu tygodni, podczas jednego 
tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni partnerskiej; 

 mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wizyt 
typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach 
doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od jednego dnia 
do sześciu tygodni; 

 mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw z Polski i z Państw Darczyńców w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej na okres od jednego dnia do sześciu 
tygodni. 

o Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach 
programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego. 

mailto:bilateralne@frse.org.pl


 

 

- 38 - 
 

 Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: 
o Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia 

ustawicznego, w tym programów nauczania; 
o Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-

Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla 
kadry); 

o Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa 
zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego; 

o Edukacja zdalna; 
o Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c lub d), albo może składać się z dwóch, 

trzech lub wszystkich działań. 

 Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na 
wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia 
ustawicznego): 
o opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w 

tym programów nauczania; 
o wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-

Darczyńców (np.. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, 
wydarzenia kulturalne związane z edukacją); 

o opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w 
zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu; 

o edukacja zdalna. 
Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu. 
Dokumenty programowe:  

 Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na 
lata 2014-2021(dostępne na https://www.eog.gov.pl).  

 Wytyczne Państw-Darczyńców (dostępne na https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-
documents/Guidelines-mandates-and-strategy). 

 Wytyczne właściwego Ministra, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne 
na https://www.eog.gov.pl). 

 
Wnioski mogą składać: 

 Komponent I: polskie podmioty prawa, prowadzące od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku 
działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej; 

 Komponent II: polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE); 

 Komponent III: polskie podmioty prawne prowadzące nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku 
działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej i dodatkowo działające w obszarze kształcenia i 
szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego z wyłączeniem edukacji przedszkolnej; 

 Komponent IV: polskie podmioty prawa prowadzące działalność w zakresie edukacji szkolnej, szkolnictwa 
wyższego lub edukacji dorosłych formalnej i pozaformalnej, z wykluczeniem kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz edukacji przedszkolnej; 

 wnioskodawca powinien prowadzić nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku 
działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Kwalifikowani Partnerzy Projektów: 

 podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski; w uzasadnionych 
przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni 
partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu 
innowacyjnych wyników; 

 instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z 
Liechtensteinem; 

 Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu. 
 
Wysokość dotacji: 

https://www.eog.gov.pl/
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy
https://www.eog.gov.pl/
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 całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z 
MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi 14 381 096 
EUR: 

 Komponent I: 822 740 EUR:  
o wizyty studyjne – dofinansowanie od 1975,00 EUR do 8975,00 EUR; 
o intensywne szkolenia – dofinansowanie od 5 450,00 EUR do 30 000,00 EUR; 

 Komponent II: 1 371 178 EUR: 
o minimalna kwota dofinansowania 20 000 EUR; 
o maksymalna kwota dofinansowania 200 000 EUR; 

 Komponent III: 6 513 589 EUR: 
o Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia… - dofinansowanie 35 000 EUR-250 

000 EUR; 
o Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-

Darczyńców… - dofinansowanie 35 000 EUR-100 000 EUR; 
o Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju – dofinansowanie 35 000 

EUR-250 000 EUR; 
o Edukacja zdalna – dofinansowanie 35 000 EUR-250 000 EUR; 

 Komponent IV: 5 673 589 EUR: 
o Opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji… - dofinansowanie 35 

000 EUR-250 000 EUR; 
o Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-

Darczyńców… - dofinansowanie 35 000 EUR-100 000 EUR; 
o Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji…– 

dofinansowanie 35 000 EUR-250 000 EUR; 
o Edukacja zdalna – dofinansowanie 35 000 EUR-250 000 EUR. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu 
projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie od 12 stycznia 2021 roku do 12 kwietnia 2021 roku do 
godz. 16:00. Wniosek składany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Wnioski powinny zostać złożone w 
systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl. Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie 
wniosku za pomocą systemu. 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/ 
 

 


 
 
Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży  
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych 
działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne 
zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej 
historii jak i w relacjach współczesnych. Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na 
jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie: 

 odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego; 

 wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i 
zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję przedsiębiorczości i wolontariatu; 

 wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami 
oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania 
technologii cyfrowych; 

 wzmacnianie inicjatyw młodzieży z połączonych terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych 
miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata; 

http://online.frse.org.pl/
https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/
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 wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród 
młodzieży. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów 
komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – 
mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową. 
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć 
tylko jeden wniosek w ramach konkursu. Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako 
partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną 
poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze. 
 
Wysokość dotacji: 1 500 EUR - 15 000 EUR. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie Wnioski można składać do 26 lutego 2021 r., do godz. 23:59. Wnioski 
należy składać w wersji elektronicznej, w systemie online obsługiwanym przez Instytucję Zarządzającą tj. FRSE 
https://online.frse.org.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-
ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2021-otwarty/ 
 
 



 
 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

Wołodyjowskiego 69 A 
02-724 Warszawa 

tel. +48 222 90 66 22 
mob.:+48 797 904 506 

sekretariat@solidarityfund.pl 
http://www.solidarityfund.pl 

 
 
 
 
Konkurs na rzecz Białorusi 
 
Celem Konkursu jest wsparcie społeczeństwa białoruskiego w jego dążeniu do wolności, demokracji i pełnej 
niepodległości. Poniżej Organizator podaje wstępne informacje na temat planowanych działań, co umożliwi 
wszystkim zainteresowanym podmiotom przygotowanie koncepcji wniosków projektowych. 

Zaplanowano dofinansowanie projektów na rzecz Białorusi w następujących obszarach: 

 Wsparcie dla osób, które ze względu na sytuację na Białorusi decydują się na opuszczenie terytorium Białorusi 
i wyjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji lub już przybyły do Polski i znajdują się na jej 
terytorium. Przykładowe działania to m.in.: prowadzenie centrum informacyjnego, doradztwo prawne, 
doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w 
Polsce, pomoc dla osób poddanych represjom poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i pomocy w 
zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia 
indywidualnego. 

 Wsparcie dla think tanków oraz organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji 
na Białorusi. Przykładowe działania to m.in.: kampanie informacyjne (w tym raporty, badania, analizy i in.) na 
temat sytuacji na Białorusi skierowane do odbiorców w Polsce, UE lub na Białorusi, wsparcie dla redakcji 
informujących o wydarzeniach na Białorusi, wsparcie dla białoruskich mediów relokowanych lub planujących 
relokację do Polski, wsparcie dla organizacji przygotowujących raporty na temat łamania praw człowieka na 
Białorusi, wsparcie dla organizacji przygotowujących. 

https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2021-otwarty/
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2021-otwarty/
tel:+48222906622
tel:+48797904506
mailto:sekretariat@solidarityfund.pl
http://www.solidarityfund.pl/
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 Wsparcie działań rzeczniczych na forum międzynarodowym. Przykładowe działania to m.in.: działania 
rzecznicze na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań organizowanych 
w koalicji z zagranicznymi organizacjami, np. przygotowywanie raportów dla ONZ, udział w spotkaniach 
międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi. 

Realizacja dofinansowanych projektów: planowany termin od 1 stycznia 2021 r. (istnieje możliwość refundacji 
kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy) do 30 listopada 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane i prowadzące działalność 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, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 
Wnioskodawca będzie musiał posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych lub 
udokumentować realizację dwóch krótszych projektów finansowanych ze środków publicznych. 
Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie będzie mógł złożyć samodzielnie maksymalnie jeden wniosek, 
określając priorytet główny i priorytet pomocniczy, oraz złożyć jedną ofertę wspólną z inną organizacją / 
organizacjami. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie projektów w wysokości 50 000 zł – 100 000 zł (małe granty); 

 100 000 zł – 2 000 000 zł (duże granty); 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie nie został jeszcze ogłoszony – konkurs jest w fazie przygotowań do 
ogłoszenia. Istnieje możliwość otrzymania powiadomienia o ogłoszeniu konkursu za pośrednictwem maila – 
Organizator prosi o przesłanie wiadomości na adres: konkurs@solidarityfund.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://solidarityfund.pl/2021/01/28/informacja-na-temat-planowanego-
konkursu-na-rzecz-bialorusi/ 
 
 

 
 
 

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, 

mailto:konkurs@solidarityfund.pl
https://solidarityfund.pl/2021/01/28/informacja-na-temat-planowanego-konkursu-na-rzecz-bialorusi/
https://solidarityfund.pl/2021/01/28/informacja-na-temat-planowanego-konkursu-na-rzecz-bialorusi/
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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 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  

 


 
 
 

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 

http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
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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. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Program 
Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zależny jest od partnera programu: 
oprogramowania komputerowe - organizacja otrzymuje instrukcję pobrania ze strony WWW danego partnera 
technologicznego i klucze licencyjne w przeciągu 5 dni roboczych; sprzęt sieciowy Cisco – wysyłka w przeciągu 8 
tygodni. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.technologie.org.pl/oprogramie  

 
 

 
 
 

Fundacja Wspomagania Wsi 

ul. Bellottiego 1 
01-022 Warszawa 

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

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

 Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego 
 Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
Etap II 

 Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje 
 Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym 
 
Wnioski mogą składać gminy mające nie więcej niż 30 tys. mieszkańców. 
 
Wsparcie w ramach projektu jest: 

 finansowe w postaci grantu (średnio 30 000 zł); 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/


 

 

- 44 - 
 

 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 

 
 


 
 

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  
 
 
 

 
Konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów polsko-niemieckich w ramach jubileuszowej linii projektowej 
„30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania. 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. U podstaw działań FWPN 
leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i 
sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, 
aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski. Głównym 
zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze 
edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych 
i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno 
poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje 
polsko-niemieckie. 
Preferowane tematy w ramach konkursów w jubileuszowym roku: 

 przyszłość traktatu polsko-niemieckiego; diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-niemieckim; 

 innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-niemieckich; 

 zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich; 

 zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach; 

 wyzwania (po) pandemii, zbliżenie społeczeństw w dobie COVID-19. 
Forma preferowanych projektów: 

 seminaria i konferencje (także online i w formule bilateralność plus); 

 webinaria, edukacja online; 

 wydawnictwa (np. dodatki do gazet, materiały specjalne portali internetowych); 

 opracowania, ekspertyzy; 

 nowatorskie projekty artystyczne i edukacyjne. 
 
Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty. 
 

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
http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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Wysokość dotacji: 

 maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 PLN lub 6.700 
EUR; 

 dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 11 stycznia 2021 roku do 1 listopada 2021 roku, 
ale nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski należy składać w systemie online na 
stronie www.fwpn.org.pl (w polu „tytuł projektu” należy wpisać, że wniosek składany jest w linii „30 lat Traktatu – 30 
lat FWPN”). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fwpn.org.pl/aktualnosci/-30-lat-traktatu-30-lat-fwpn--
3Nj8S4?fbclid=IwAR3yPXZzYGlXKDcs5uD1Lvy3bh_IifGz8HPnOjEBHucjD3Noraz3o0tYNlQ 
 




 
 

Fundusz Feministyczny 

ul. Wspólna 61/102 
00-687 Warszawa 
tel. 736 060 436 

kontakt@femfund.pl 
https://femfund.pl 

 
 
 

 
Konkurs na Minigranty 
 
Celem Konkursu jest wsparcie grup i organizacji wpisujących się w priorytety Funduszu tj. takich, które: 

 skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z różnych względów są 
szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, 
młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, 
kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe i transpłciowe); 

 samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej 
społeczności; 

 działają poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław); 

 podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje stanowisko; nie są oparte 
na jednoosobowym liderstwie; 

 prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania problemów. 
Z minigrantów będzie można skorzystać w terminie od 1 maja do 31 października 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób; 

 organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje), 
które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki: 

 działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osób 
queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych; 

 są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osoby 
queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub 
całkowicie przez kobiety i osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety); 

 czują się związane z ruchem feministycznym; 

 odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce. 

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/-30-lat-traktatu-30-lat-fwpn--3Nj8S4?fbclid=IwAR3yPXZzYGlXKDcs5uD1Lvy3bh_IifGz8HPnOjEBHucjD3Noraz3o0tYNlQ
https://fwpn.org.pl/aktualnosci/-30-lat-traktatu-30-lat-fwpn--3Nj8S4?fbclid=IwAR3yPXZzYGlXKDcs5uD1Lvy3bh_IifGz8HPnOjEBHucjD3Noraz3o0tYNlQ
mailto:kontakt@femfund.pl
mailto:kontakt@femfund.pl
https://femfund.pl/
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Wysokość dotacji: maksymalna wartość minigrantu to 4400 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 21 stycznia do 15 lutego 2021 roku do godz. 
13.00. Wniosek o minigrant należy złożyć online na stronie internetowej www.femfund.pl. Formularz online 
dostępny będzie od 21 stycznia. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-
grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls 

 






 

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  

 
 
 
 
Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na działalność organizacji strażniczych. Takie organizacje 
powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy 
nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu 
strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach 
osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej. 
W ramach konkursu organizator planuje wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą 
działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze: 

 systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie; 

 konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia 
publicznego; 

 działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce; 

 działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej 
wnioskodawcy. 

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny. 
Organizator zachęca do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin działania instytucji publicznych - przejrzystości, 
ekologii, kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych 
przez biznes. 
 
Wnioski mogą składać: osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą 
cechują: 

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

https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls
https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls
http://www.funduszobywatelski.pl/
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 jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, 
wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu 
z nimi); 

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

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

oraz które: 

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

 prowadzą lub w 2021 roku będą prowadzić działania informacyjne związane z podejmowanymi działaniami 
strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu 50 000 zł; 

 maksymalna kwota wsparcia 4 900 zł (dotacja celowa). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 18 lutego 2021 roku do godziny 14:00. 
Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem systemu witkac.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe 
 
 

 
 
 
Szybkie granty 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która: 

 odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów: 
o ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, 
o ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, 
o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, 
o przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym, 

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

 wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne, 

 zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

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

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które 
kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w 
różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/). 
 
Wysokość dotacji - w ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3 000 zł. Szybki grant 
przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu 
podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - 

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

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





 
 
Google.org Impact Challenge 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw, których celem jest odbudowa gospodarki, ale z naciskiem na 
inkluzywność społeczną oraz walkę z wykluczeniem. Projekty muszą mieć charakter charytatywny, ale ich skala i 
poziom rozwinięcia mogą być dowolne - pomoc można otrzymać niezależnie od tego, czy jest to nowy pomysł, czy 
już działający program, który może się rozwinąć. Inicjatywa Google.org Impact Challenge to kontynuacja 
zobowiązania Google wobec Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wsparcie charytatywnych 
projektów, których celem jest rozwój edukacji cyfrowej oraz potencjału gospodarczego krajów regionu. Tylko w 
ubiegłym roku Google.org przyznał ponad 1,5 miliona euro indywidualnych grantów organizacjom charytatywnym w 
Europie Środkowo-Wschodniej, których misja pokrywa się z tymi celami - z czego w Polsce przyznano ponad 400 
tysięcy euro finansowania. Ponadto, w ramach zeszłorocznego programu Google.org Impact Challenge: 
Bezpieczeństwo w sieci dwie polskie organizacje - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polska Akcja 
Humanitarna - otrzymały europejskie granty dla projektów zwiększających bezpieczeństwo w internecie. 
Projekty, które w obecnym programie otrzymają wsparcie, zostaną wybrane przez Google we współpracy z Grupą 
INCO oraz panelem ekspertek i ekspertów, w skład którego wchodzi kilkanaście osób ze świata nauki, biznesu oraz 
sektora publicznego z całego regionu. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne oraz instytucje akademickie pochodzące 
z jednego z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, 
Słowacja i Słowenia. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu 2 000 000 EUR; 

 dofinansowanie w wysokości 50 000 EUR - 250 000 EUR oraz ewentualne spersonalizowane wsparcie od 
Google. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 1 marca 2021 roku za pośrednictwem zakładki „Aplikuj teraz” na 
stronie internetowej konkursu (link do strony poniżej). Wnioski można składać wyłącznie w języku angielskim, 
ponieważ recenzje będą przeprowadzane w języku angielskim, a dofinansowanie projektów dla wybranych 
organizacji będzie udzielane w języku angielskim. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019/charities
https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019/charities
https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021/advisors
https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021


 

 

- 50 - 
 

Instytut Szwedzki 

Slottsbacken 10 
111 30 Sztokholm 

+ 46-8-453 7800 

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

 
 
 
 

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

 główny wnioskodawca musi mieć siedzibę w Szwecji; 

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

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

Projekt nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy. 
 
Wysokość dotacji: 100 000 SEK (Koron Szwedzkich) do 500 000 SEK (Koron Szwedzkich). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 19 listopada 2019 roku do 11 lutego 2021 roku online (zakładka 
aplikacyjna dostępna na stronie Programu https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/ 

 
 















 

tel:004684537800
mailto:si@si.se
https://si.se/en/
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
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International Visegrad Fund 

Kráľovské údolie 8 
 SK-811 02 Bratislava 

Slovak Republik 
visegradfund@visegradfund.org 

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

 Kultura i wspólna tożsamość, 

 Edukacja i budowanie potencjału, 

 Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, 

 Wartości demokratyczne i media, 

 Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne, 

 Rozwój regionalny, środowisko i turystyka, 

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

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

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

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

 1 lutego 2021 r. 

 1 czerwca 2021 r. 

 1 października 2021 r. 
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/  

 
 



 
 

Konkurs Strategicznych Grantów 
 
Celem Konkursu jest wspieranie współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Czechy, Węgry, 
Polska, Słowacja) poprzez wspieranie dużych projektów na rzecz zrównoważonej współpracy regionalnej 

mailto:visegradfund@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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i służących, min. rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, poprawie wzajemnej świadomości Społeczności V4 
i promowanie regionu V4 zgodnie z rocznymi priorytetami określonymi wspólnie przez obecną i nadchodzącą 
prezydencję V4 (kraj przewodniczącego Grupy Wyszehradzkiej). 
Każda propozycja projektu powinna zostać zidentyfikowana z tylko jednym obszarem zainteresowania i jednym 
konkretnym celem, który najlepiej odpowiada celom projektu. Pełną listę obszarów docelowych i celów każdego 
programu dotacyjnego można znaleźć na stronie internetowej Funduszu. 
Projekty powinny trwać od 12 do 36 miesięcy.  
 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 4 mają siedziby w 4 różnych krajach 
wyszehradzkich niezależnie od wnioskodawcy: 

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

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

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

 1 lutego 2021 r. 

 1 czerwca 2021 r. 

 1 października 2021 r. 
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/  

 
 



 
 

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 bezpiecznego internetu; 

 podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów; 

 umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w 
internecie; 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
mailto:mc@mc.gov.pl
http://www.mc.gov.pl/
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 wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na 
terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

 
Wnioski mogą składać szkoły znajdujące się na liście: https://ose.gov.pl/lista-szkol 
 
Termin składania wniosków: liczba szkół, które w danym roku będą podłączone do sieci OSE, wynika z Ustawy 
oraz gotowości operatorów do podłączenia ich do sieci OSE. Od momentu opublikowania szkoły w harmonogram ie 
będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy o dostęp do sieci OSE. Równocześnie Centrum Kontaktu OSE będzie 
kontaktowało się ze szkołami z tej listy w celu podpisania umowy. 
 
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 POWER 
Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 
Konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego 
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21 



Celem Konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć 
aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych: 

 „Agro-Eko-Lab”, która odnosi się do sytuacji rolników indywidualnych w Polsce, szczególnie drobnych 
gospodarstw rodzinnych. Innowację stanowi model pracy z młodymi rolnikami kończącymi edukację w szkołach 
kształcących w zakresie rolnictwa polegający na zachęceniu ich do prowadzenia uprawy metodami 
ekologicznymi i tradycyjnymi oraz sprzedaży bezpośredniej plonów do zorganizowanych grup konsumentów. 
Innowacja odpowiada również na rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność wśród obiorców 
indywidualnych. Innowacja jest również odpowiedzią na częste migracje zarobkowe młodych osób do miast lub 
za granicę, które powodują rezygnację z rodzinnych gospodarstw rolnych. Konieczność poszukiwania 
dodatkowych źródeł utrzymania, pokazuje również badanie GUS, wskazując, że spada odsetek wiejskich 
gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Jednocześnie, jak wskazano 
powyżej, rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, pojawiają się natomiast problemy z jej podażą. Żywność 
wysokoprzetworzona jest znacznie tańsza i łatwiej dostępna. Dzięki skalowaniu tej innowacji żywność wysokiej 
jakości powinna stać się bardziej dostępna, poprzez zwiększenie wiedzy na temat zorganizowanych grup 
konsumenckich. Odpowiedzialni za uprawę młodzi rolnicy będą mieli zapewnionych odbiorców i godziwe 
wynagrodzenie, umożliwiające dalsze prowadzenie rodzinnych gospodarstw rolnych. 

 „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania”, która pozwala na dostosowanie programu nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym do zmieniających się trendów żywieniowych klientów. 
Innowacja zakłada wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące kuchni opartej o 
produkty roślinne z elementami zdrowego żywienia. W przyszłości innowacja pozwoli na zwiększenie 
różnorodności dań roślinnych w lokalach gastronomicznych – co koresponduje z rosnącym popytem na ten typ 
kuchni. Coraz więcej osób wybiera kuchnię wegetariańską, roślinną lub w świadomy sposób ogranicza spożycie 

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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mięsa. Zmiany nawyków żywieniowych, można zaobserwować w danych statystycznych spożycie mięsa w 
2019 r. w Polsce spadło o ok 2,3%7 . Jednocześnie w Polsce istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
kucharzy, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Od zatrudnianych kucharzy wymagane jest m.in. 
doświadczenie, znajomość nowych trendów w gastronomii i chęci podnoszenia kwalifikacji. Natomiast osoby o 
niskich kwalifikacjach, z małym doświadczeniem i tuż po zakończeniu edukacji mają problem ze znalezieniem 
stałego, stabilnego zatrudnienia i odpowiedniego wynagrodzenia. Dzięki innowacji osoby, które mają niebawem 
wejść na rynek pracy, nabędą kwalifikacje w zakresie nowych trendów żywienia związanych kuchnią roślinną. 
Jednocześnie zdobędą doświadczenie we współpracy z punktami gastronomicznymi. Ma to zwiększyć ich 
szanse na stabilną, legalną, lepiej płatną pracę, umożliwiającą samodzielne utrzymanie się i dalszy rozwój 
zawodowy. 

 „Projektowanie Rzemieślników”, która odpowiada na problem znalezienia zatrudnienia przez uczniów szkół 
technicznych czy studentów uczelni artystycznych. Polega na przeprowadzeniu procesu projektowania i 
produkcji serii mebli przez dwie współdziałające grupy: młodych projektantów - studentów i uczniów szkół 
ponadpodstawowych (które prowadzą program kształcenia z obróbki drewna). Ważnym aspektem innowacji 
jest jej realizacja w realnych warunkach rynkowych, tj. projektowanie i produkcja mebli odbywa się na 
zamówienie klienta. Uczniowie i studenci mają szansę wymienić się wiedzą w zakresie projektowania i procesu 
produkcji. Dzięki bezpośredniej współpraca z klientem uczą się działań na rynku. Wykwalifikowani pracownicy 
zajmujący się obróbką drewna i stolarze nadal są poszukiwaną i w części Polski deficytową grupą 
pracowników8 . Rozwój nowoczesnego designu tworzy zapotrzebowanie na rzemieślników z umiejętnościami 
wykonania mebli na indywidualne zamówienie klienta. Aby jednak sprostać wymaganiom rynku pracy, 
konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zawodzie i umiejętności odnalezienia się na rynku pracy i 
współpracy ze zleceniodawcami i partnerami biznesowymi. Niezbędne jest rozumienie całego procesu od 
powstania koncepcji, zaprojektowania, prototypowania do stworzenia produktu końcowego. Innowacja 
umożliwia zdobycie takiego doświadczenia jeszcze w okresie edukacji i może stanowić pierwsze doświadczenia 
na rynku pracy. 

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest wyłonienie jednego beneficjenta, którego zadaniem 
będzie realizacja działań mających na celu wdrożenie tych innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i 
uczelni w Polsce. Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 
innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją 
do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę. Systemowe 
wdrożenie należy rozumieć jako praktyczne wykorzystywanie efektów składających się na innowacje przez szkoły 
ponadpodstawowe i uczelnie w trakcie realizacji projektu oraz wprowadzenie np. stosownych zmian w regulacjach 
wewnętrznych tych podmiotów 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 szkół ponadpodstawowych (lub centrów kształcenia praktycznego (o ile 
dotyczy) i uczelni oraz uczniów i studentów uczących się/studiujących na kierunkach właściwych dla danej 
innowacji. 
 
Wnioski mogą składać: 

 Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we 
współpracy z użytkownikami innowacji (użytkownikiem może być: ponadpodstawowe szkoły publiczne / 
niepubliczne, centra kształcenia praktycznego oraz uczelnie publiczne / niepubliczne), 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; 

 wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja na konkurs wynosi 2 000 000 PLN; 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100 %. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 15 marca i będzie trwał do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 
15:00. Wniosek wypełnia się w formie dokumentu elektronicznego i składa za pośrednictwem SOWA. W tym celu 
należy mieć albo założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl 
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Przy składaniu wniosku są wymagane dodatkowe dokumenty, które stanowią jego integralne części: 

 Strategia skalowania; 

 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 11 Regulaminu Konkursu. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-
spoleczne-27/ 
 
 

 
 



Ministerstwo Infrastruktury 

ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 

Tel.: +48 22 630 10 00 
kancelaria@mi.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura 








Rezerwa subwencji ogólnej 2021 


Celem Konkursu jest dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej dróg samorządowych w roku 2021. Rezerwa 
jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Dysponentem tych pieniędzy jest minister finansów, działający w porozumieniu z ministrem 
infrastruktury, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszeństwo w 
otrzymaniu środków z rezerwy mają jednostki samorządu terytorialnego, które dotychczas nie korzystały z tej 
formy dofinansowania oraz jednostki realizujące zadania na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie: 

 inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i 
krajowych w granicach miast na prawach powiatu; 

 utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na 
dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku 
bazowym; 

 remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach 
powiatu. 

 

Wnioski mogą składać województwa, powiaty i miasta na prawach powiatu. 
 
Wysokość dotacji: 

 wysokość wsparcia maks. 50% (75% w przypadku obiektów zabytkowych); 

 minimalny wkład własny min. 50% (25% w przypadku obiektów zabytkowych). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 lutego 2021 r. Wraz z wypełnionym wnioskiem 
(wzór wniosku do pobrania na stronie ogłoszenia – link poniżej) należy złożyć również załączniki określone 
szczegółowo w treści pisma do prezydentów miast na prawach powiatu/pisma do zarządów województwa/pisma do 
zarządów powiatów (dostępne jako załączniki do ogłoszenia – link poniżej). 
 

mailto:kancelaria@mi.gov.pl
https://www.gov.pl/web/infrastruktura
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2021 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

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

www.gov.pl/web/kultura 
 
 
 
 

Program Ochrona zabytków 2021 
 
Celem Konkursu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i 
rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla 
realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, 
w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów 
zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach 
najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających 
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi 
na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, 
jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji. Kluczowym efektem działań realizowanych w 
ramach programu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych 
we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:  

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

2. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych 
oraz obszarowych); 

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

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

 
Wnioski mogą składać: 

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

 osoby fizyczne; 

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

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2021
http://www.gov.pl/web/kultura
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Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł; 

 prognozowany budżet dla Programu 112 625 000 zł. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w dwóch terminach: 

 I nabór do 31 października 2020 roku, dla zadań1 i 2; 

 II nabór do 31 marca 2021 roku dla wszystkich rodzajów zadań  
Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać za pośrednictwem konta w Elektronicznym Biurze 
Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3 
 

 


 
 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00‐513 Warszawa 
Tel. +22 2500108 

info@mrpips.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/rodzina 

 
 
 
 

Program Wieloletni Aktywni+ na lata 2021-2025 
Edycja 2021 

 
Celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego 
poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. W ramach celu 
głównego Programu zawarte są 4 cele szczegółowe: 

 wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania 
ich czasu wolnego; 

 zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym; 

 podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu 
nowych technologii w życiu codziennym; 

 budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, 
umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.  

Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowanych projektów będą: 

 osoby starsze, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, czyli osoby w 
wieku 60 lat i więcej; 

 opiekunowie (formalni i nieformalni) osób starszych; 

 rodziny osób starszych jako najbardziej naturalne i najbliższe środowisko seniorów, nawet jeśli nie pełnią roli 
ich opiekunów; 

 młodsze grupy wiekowe, które będą zaangażowane w projekty wzmacniające integrację międzypokoleniową. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, w tym organizacje pożytku publicznego; 

 administracja państwowa; 

 instytucje kultury oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną; 

 osoby działające w imieniu administracji rządowej (audytorzy, oceniający wnioski); 

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3
mailto:info@mrpips.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina
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 podmioty ekonomii społecznej. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu na lata 2021-2025 to 200 000 000 zł z podziałem na 40 000 zł na każdy rok; 

 wartość dotacji 25 000 zł- 250 000 zł; 

 wymagany minimalny wkład własny 10% (pieniężny oraz osobowy). 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano na początek 2021 roku.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywni-ministerstwo-oglasza-nowy-
program-dla-seniorow 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001125/O/M20201125.pdf 
 
 





 
Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 
 
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie 
rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach 
wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów 
„Senior+” i Klubów „Senior+”. Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej 
aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach 
Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także 
zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. 
W ramach Programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie 
środków finansowych przeznaczonych na: 

 Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości 
do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w 
przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. 
W przypadku, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach 
modułu 1 Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia. 

 Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu 1. 
Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym mogą podlegać 
działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na 
działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na 
utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w 
Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania. 

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na 
celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, 
w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. 
Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do 
piątku (40 godzin tygodniowo). 
Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań 
wolontarystycznych na rzecz innych. 
Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub „Senior+” we 
współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją 
siedzibą. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 
Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę wspólną, ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 
i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywni-ministerstwo-oglasza-nowy-program-dla-seniorow
https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywni-ministerstwo-oglasza-nowy-program-dla-seniorow
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001125/O/M20201125.pdf
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Wysokość dotacji: Budżet Programu w edycji 2021-2025 300 000 000 zł z podziałem 60 000 000 zł na każdy rok. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano na początek 2021 roku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/544 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000010/O/M20210010.pdf 
 
 

 
 
 

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 „Klub” 
Edycja 2021 
 
Celem Programu jest: 

 upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

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

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

 inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; 

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

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu 
sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), 
organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego. 
 
Wnioski mogą składać kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem 
działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów 
sportowych. 
 
Wysokość dotacji:  

 Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację Programu w 
2021 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł; 

 kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję 
sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od 
dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji 
(zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej 
sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł; 

 stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) 
prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w 

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/544
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000010/O/M20210010.pdf
mailto:dis@msport.gov.pl
http://www.msport.gov.pl/
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przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku 
szkoleniowców w dowolnych proporcjach; 

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

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 marca 2021 roku. Wniosek musi być 
sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem 
https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą 
elektroniczną. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym 
AMODIT. 
Wymagane dokumenty przy aplikacji elektronicznej: 

 wniosek; 

 sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
jednocześnie zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za 
ostatni rok obrachunkowy (załączone w formie skanu); 

 aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację 
sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające 
weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz 
zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu); 

 statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu); 

 oświadczenie (o poniższej treści) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku 
(załączone w formie skanu). 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-
programu-klub 
 
 

 
 
 
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2021 zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży 
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego 
 
Celem Konkursu jest: 

 zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez 
doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole 
ponadpodstawowej w następujących sportach: 
o hokej na lodzie; 
o kolarstwo; 
o koszykówka; 
o lekkoatletyka; 
o łyżwiarstwo figurowe; 
o piłka ręczna; 
o piłka siatkowa; 
o tenis stołowy; 

 zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do 
zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym; 

 kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków; 

 w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży; 

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub
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 upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, 
szkół i środowisk. 

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub szkoły ponadpodstawowej, którzy 
posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, zwani dalej „zawodnikami”. 
Dofinansowanie szkolenia młodzieży objętej Programem odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych 
zadaniach zleconych przez Ministra z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji w tym samym czasie. 
 
Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe; 

 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie 
młodzieży w danym sporcie; 

 państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne 
do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu na rok 2021: 24 000 000,00 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Wnioski należy składać 
osobiście w siedzibie urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przesłać przez 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1041) na adres podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport. Na kopercie należy zamieścić 
nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej - DSW”. 
Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do urzędu obsługującego 
Ministra w zakresie kultury fizycznej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-
funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-
wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-
dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego 
 
 

 
 
 
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania 
szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie” w 2021 
roku 
 
Celem Konkursu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. 
kategoriach wiekowych oraz wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w 
kadrach narodowych w wyższych kategoriach wiekowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie 
optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego. Dofinansowanie szkolenia 
zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z 
zastrzeżeniem możliwości uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji w danym czasie. 
W ramach Programu realizowane będzie zadanie: „szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w kategorii 
wiekowej młodzika i juniora młodszego”. 
 
Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe; 

 Polski Komitet Olimpijski; 

 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej. 
 
Wysokość dotacji: 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
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 budżet Programu na rok 2021: 8 000 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Wnioski należy składać w 
terminie od dnia ogłoszenia Programu do dnia 30 czerwca 2021r., osobiście w siedzibie urzędu zapewniającego 
obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) na adres siedziby urzędu zapewniającego obsługę 
Ministra w zakresie kultury fizycznej podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport. Na kopercie 
należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i adres Wnioskodawcy z adnotacją: „Dofinansowanie zadań ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – DSW ” 
Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu do urzędu obsługującego Ministra w 
zakresie kultury fizycznej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-
funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-
mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
tel.: 222 500 112 
fax: 22 601 39 88 

kontakt@mswia.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/mswia 

 
 
 
 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
Wsparcie gmin popegeerowskich 
 
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej.  
Przeznaczenie dotacji: Na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w szczególności na budowę, 
rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz 
przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, 
na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty. 
Dodatkowo, ze środków można będzie sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia 
pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 
 
Wnioski mogą składać gminy, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet 250 000 000 zł; 

 minimalna kwota dotacji 50 000 zł; 

 maksymalne wsparcie 5 000 000 zł. 
 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
mailto:kontakt@mswia.gov.pl
https://www.gov.pl/web/mswia
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 lutego 2021 roku. Wypełniony wniosek 
(formularz dostępny na stronie ogłoszenia – link poniżej) lub wnioski (maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje) 
należy przekazać do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy 

w Poznaniu, Fredry 12, 61-701 Poznań): 

 Oddział terenowy KOWR opiniuje wniosek, w szczególności pod kątem potwierdzenia zlokalizowania danej 
inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Odsyła wniosek wraz z opinią do 
wnioskującej gminy. 

 Gmina składa zaopiniowany przez OT KOWR wniosek do wojewody przez elektroniczną skrzynkę podawczą. 
Wojewoda ocenia wnioski gmin na podstawie kryteriów określonych w § 10 uchwale nr 102 RM z dnia 23 lipca 
2020 r.  

 Wnioski rekomendowane przez wojewodę są ponownie oceniane, na podstawie tożsamych kryteriów, przez 
Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. 

 Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji ww. Komisji, składa dyspozycję wypłaty środków. 
Wszelkie niezbędne informacje na temat wsparcia gmin popegeerowskich można uzyskać poprzez skierowanie 
zapytania mailowego na adres: kontakt@mswia.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs nr 7/2020/FBW w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
 
Celem Konkursu jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości poprzez: 

 wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym 
ofiarami wybranych przestępstw; 

 uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw  
i wykroczeń; 

 zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw; 

 wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia 
świadków oraz ofiar przestępstw; 

 upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki różnych zagrożeń, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne i 
spotkania edukacyjne. 

Działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne z celami Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z tego 
względu preferowane będą w szczególności działania mające na celu wspieranie ofiar handlu ludźmi i 
przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści,  czy ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania 
Internetu. 
Preferowane będą projekty systemowe, różniące się od rutynowych działań beneficjenta/partnera, o charakterze 
międzynarodowym, posiadające szeroki, ponadregionalny zakres oraz ujmujące problem całościowo, a także 
projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami sektora publicznego a organizacjami pozarządowymi, 
uwzględniające w szczególności: 

 uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw i wykroczeń, 
ograniczanie do niezbędnego minimum czynności procesowych z udziałem ofiar przestępstw, szczególnie 
dzieci i młodzieży oraz właściwe funkcjonowanie komunikacji wewnętrznej właściwych służb; 

 działania koncentrujące się na wypracowywaniu i doskonaleniu skutecznych sposobów komunikacji pomiędzy 
służbami a obywatelami (infolinie, strony internetowe, kontakt bezpośredni za pośrednictwem odpowiednich 
służb, itd.); 

 wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym 
ofiarami wybranych przestępstw, a także ich rodzin;  

 szkolenia dla osób pracujących z ofiarami przestępstw, w tym międzynarodowa wymiana doświadczeń w 
zakresie istniejących systemów wsparcia ofiar i świadków przestępstw; 

 wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia 
świadków oraz ofiar przestępstw;  

https://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich
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 doposażenie istniejących struktur w wyposażenie służące ofiarom przestępstw takie jak urządzenia 
multimedialne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne; 

 szkolenia, kampanie informacyjne, w tym ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne; 

 przeprowadzenie diagnozy  w zakresie identyfikacji grup potencjalnych ofiar przestępstw,  

 zapewnienie wzrostu świadomości w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw  
oraz kształtowanie właściwych postaw;  

 organizację wydarzeń promujących problematykę wspierania ofiar przestępstw skierowanych do ogółu 
społeczeństwa;  

 przeprowadzenie spotkań edukacyjnych na temat przeciwdziałania wybranym przestępstwom na terenie 
całego kraju; 

 opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat wybranych przestępstw,  
w tym przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów;  

 upowszechnienie wiedzy nt. wybranych przestępstw wśród młodzieży szkolnej i studentów poprzez 
organizację spotkań informacyjnych; 

 działania mające na celu zapewnienie ofiarom przestępstw opieki zdrowotnej i psychologicznej, pomocy 
socjalnej, a także doradztwa prawnego, zapewnienie usług pomocniczych w postaci wsparcia tłumacza dla 
migrantów będących ofiarami przestępstw w tym ofiarami handlu ludzi będą mogły być dofinansowane tylko na 
zasadzie pilotażu – jako element dodatkowy projektu. 

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Jednocześnie organizacja może figurować jako partner tylko w 2 
projektach innych organizacji/instytucji. 
 
Wnioski mogą składać podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
(„MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na konkurs 3 000 000 EUR (w przeliczeniu na złotówki wg średniego rocznego kursu 
publikowanego na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego, liczonego dla 12 miesięcznego 
okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,4423 PLN); 

 minimalna wartość projektu nie powinna być niższa niż 1 500 000 PLN; 

 wymagany wkład własny 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r., do godz. 13.00: 

 2 komplety dokumentów w języku polskim (dwa oryginały albo jeden oryginał i kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem) w wersji papierowej wraz z 2 egzemplarzami załączników oraz wersjami edytowalnymi 
Wniosku i załączników obowiązkowych na płycie CD/DVD lub pendrive powinny być dostarczone w kopercie 
lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do COPE MSWiA) lub osobiście do 
COPE MSWiA na adres: Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, 

bądź 

 1 egzemplarz wniosku, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres skrytki ePUAP: 
/COPEMSW/SkrytkaESP lub mailem cope@copemswia.gov.pl. 

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona następującymi 
sformułowaniami: Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru 
nr 7/2020/FBW, pełna nazwa Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy tytuł projektu. O dochowaniu terminu decyduje 
data  złożenia projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-
bezpieczenstwa/15938,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-
7202.html 
 
 

 

http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-bezpieczenstwa/15938,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-7202.html
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-bezpieczenstwa/15938,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-7202.html
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-bezpieczenstwa/15938,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-7202.html
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Muzeum Historii Polski 

ul. Mokotowska 33/35 
00-560 Warszawa 
tel. 22 211 90 02 
kom. 607 514 656 
fax. 22 211 90 33 
info@muzhp.pl 
https://muzhp.pl 

 
 
 
 
Program grantowy „Patriotyzm jutra” 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, kultywowanie pamięci o doniosłych 
kartach dziejów, ale również o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości, podtrzymywanie tradycji polskiej 
oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej 
Rzeczypospolitej, przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, 
wzorów i kreacji twórczej oraz upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla 
społeczności „małej ojczyzny”. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów 
realizacji zadań, także tych odbywających się częściowo lub w całości w formie online, do których należą: 

 działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. 
warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.; 

 wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, 
w których element historyczny jest dominujący; 

 działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii 
społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków; 

 projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze 
świadkami historii; 

 tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach 
historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują 
krytyczny stosunek do wydarzeń. 

Realizacji zadań określonych powyżej może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, 
wydanie publikacji (np. katalogu do wystawy), audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, 
przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić 
głównego/dominującego elementu zadania. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy 
nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu. Beneficjent jest zobowiązany do 
umieszczenia na początku i końcu ww. materiału (np. na pierwszej i ostatniej stronie publikacji) napisu „Egzemplarz 
bezpłatny”. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

 organizacje pozarządowe; 

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

 spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych). 

 

mailto:info@muzhp.pl
https://muzhp.pl/
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Wysokość dotacji: 

 prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3 840 000 zł; 

 minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto, 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 3 marca 2021. Dla prawidłowego złożenia wniosku 
obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym generatorze wniosków, dostępnym pod adresem 
https://formularze.patriotyzmjutra.pl. Wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia wniosku, a następnie 
przesłania go przez system. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-
patriotyzm-jutra?fbclid=iwar2dad1lqszshbszmo1bbx1qbflk5nly4r5teh1c8ukmvt5ekhflm7-e8bu 
 
 

 
 
 

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. 

https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra?fbclid=iwar2dad1lqszshbszmo1bbx1qbflk5nly4r5teh1c8ukmvt5ekhflm7-e8bu
https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra?fbclid=iwar2dad1lqszshbszmo1bbx1qbflk5nly4r5teh1c8ukmvt5ekhflm7-e8bu
http://www.nbp.pl/
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Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego: 

 osoby prawne, 

 inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty 
lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe. 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do dofinansowania pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 30 000 zł. NBP 
nie finansuje projektów w 100%, tylko udziela częściowego dofinansowania, dlatego Wnioskodawca jest 
zobowiązany zapewnić wkład własny bądź uzupełnić dofinansowanie z innych źródeł. 
 
Termin składania wniosków: wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 
dni przed datą rozpoczęcia projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z najnowszej wersji jednej z 
przeglądarek internetowych, sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej. Informacje nt. instalacji 
najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: Firefox, Internet Explorer, Chrome. 
Aby ubiegać się o dofinansowanie projektów, należy wypełnić formularz wniosku i przesłać go w formie papierowej 
do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i 
Zielonej Górze). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp 

 
 


 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul. Konstruktorska 3a  
02–673 Warszawa 
tel. (22) 45 90 000  
fax (22) 45 90 101 

fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

 
 
 

 
Program priorytetowy „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin” 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania 
kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.: 

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, 

 wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów 
pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym, 

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

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

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

 wykonywanie prac badawczych w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać: 

 wnioski o dotację: 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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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/ 
 
 

 
 

 
Program Priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 
 
Celem Konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami, poprzez: 

  zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów. 
Rodzaje przedsięwzięć:  

 Rodzaj 1: budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów 
spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:  
o o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W 

przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu 
wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej 
powierzchni utwardzonej; 

o wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z 
budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do 

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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gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, 
przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.); 

o ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych; 
o wyposażone w wizyjny system kontroli; 
o dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania 

wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia; 
o wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może 

nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych; 
o wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie 

popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i 
dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu; 

o wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia; 

 Rodzaj 2: rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jako system selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem 
systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym 
mowa w pkt 1). W ramach przedsięwzięcia realizowany może być: 
o zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania; 
o budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
o tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników; 
o budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów 

komunalnych; 
o zakup kompostowników przydomowych; 
o zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań 

wielokrotnego użytku; 
o zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie 

zebranych; 
o zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych; 
o zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz 

przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych; 

 Rodzaj 3: rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych; 

 Rodzaj 4: rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz 
późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF. 

 
Wnioski mogą składać: 

 dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych : 
o jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki; 
o przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki 

prawa handlowego; spółdzielnie; 

 dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z 
pozyskaniem, magazynowanie i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych : 
o posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego 

pełniące funkcje „banków żywności”; 

 dla zadań na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz 
późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF: 
o Polski Związek Łowiecki; 
o Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. 

 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie w formie dotacji:  
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o do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej 
procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub 
niespożytych artykułów żywnościowych; 

o do 100 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej 
procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików 
w obszarze objętym restrykcjami ASF; 

o do 50% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsięwzięć; 

 dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2022 roku. Przygotowane wnioski należy składać w 
wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu 
elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy; 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii 
NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na 
adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu 
odpadów. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/ 
 
 



 
 

Program Priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” 
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

 
Celem Programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 
gospodarowania odpadami.  
Rodzaje przedsięwzięć: 

 dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania 
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie; 

 budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji: 
o odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów; 
o termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w 

kogeneracji; 
o odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów 

komunalnych; 
o unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie; 
o mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów; 

 rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych). 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki; 

 przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki 
prawa handlowego, spółdzielnie; 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/
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 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć o których mowa 
polegających na budowie, modernizacji i rozbudowie instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
poprzez ich termiczne przekształcenie dotyczących odpadów medycznych. 

 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie w formie dotacji:  
o do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł., dla przedsięwzięć polegających na:  

 budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów 
wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji, Jeżeli w instalacji 
będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą również paliwa lub odpady inne niż odpady 
wytworzone z odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe lub odpady wytworzone z 
komunalnych osadów ściekowych intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie 
do udziału sumy mas przetwarzanych odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych 
lub odpadów wytworzonych z komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych 
termicznie odpadów i paliw; 

 budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku 
przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania 
zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie 
przetwarzanych termicznie odpadów i paliw; 

o do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może 
przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla 
przedsięwzięć polegających na: 

 budowie, rozbudowie, modernizacji:  
 instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. 

Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie 
zebrane bioodpady lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest 
proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów lub komunalnych 
osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów; 

 instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań 
wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą 
poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań 
wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału 
odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub odpadów z opakowań wielomateriałowych w 
łącznej masie przetwarzanych odpadów; 

 instalacji do recyklingu odpadów budowlanychł 
 dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do 

przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację; 

 dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2022 roku. Przygotowane wnioski należy składać w 
wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu 
elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy; 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii 
NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na 
adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2/ 

 




 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2/
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Konkurs "Szkoła z Klimatem” 


Celem Konkursu jest: 

 Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku. 

 Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu 
zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. 

 Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. 

 Wyłonienie najlepszych prac konkursowych. 
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie do Organizatora w wyznaczonym terminie i formie 
(formularz on-line) mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, 
obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i 
ewentualnie jej bezpośredniego sąsiedztwa (otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.). 
Mini plan adaptacji do zmian klimatu należy przygotować wypełniając formularz konkursowy on-line, który zawiera 
szczegółowy opis zadania konkursowego, jego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Do mini planu adaptacji do zmian klimatu należy dołączyć: 

 min. 1 kolorowe zdjęcie (w formacie JPG 300 dpi) miejsca, w którym ma być zrealizowany projekt, opisany w 
pracy konkursowej;  

 1 kolorowy rysunek lub wizualizację (w formacie PDF lub JPG, 300 dpi) tego samego miejsca po 
przeprowadzeniu działań przedstawionych w projekcie, opisanym w pracy konkursowej. 

 
Wnioski mogą składać publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe i ich zespoły z terenu całego 
kraju, które mają siedzibę w miastach. 
Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod 
kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w 
szkołach ponadpodstawowych. 
 
Wysokość dotacji: 

 jedna nagrodę główną w formie pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł; 

 od dwóch do pięciu wyróżnień w formie pieniężnej każde po 5000,00 zł; 

 nagroda główna przyznana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części, a także działań 
edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia można przesyłać do za pomocą 
elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której 
znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem, a pytania w tej sprawie można kierować na adres: 
szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1704,wiecej-czasu-na-
szkolne-plany-przygotowania-do-zmian-klimatu-zgloszenia-do-30-kwietnia.html oraz  
http://nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem
mailto:szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1704,wiecej-czasu-na-szkolne-plany-przygotowania-do-zmian-klimatu-zgloszenia-do-30-kwietnia.html
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1704,wiecej-czasu-na-szkolne-plany-przygotowania-do-zmian-klimatu-zgloszenia-do-30-kwietnia.html
http://nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem
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Narodowy Instytut Dziedzictwa 

ul. M. Kopernika 36/40 
00-924 Warszawa 
tel. (22) 826 02 39 
samorzad@nid.pl 

https://samorzad.nid.pl 
 
 




Program wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja” 


Celem Programu jest merytoryczne wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania programów rewitalizacji 
uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych 
i infrastrukturalnych występujących na obszarach rewitalizacji. Działanie zakłada wsparcie ekspertów Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa na następujących etapach planowania i realizacji programów rewitalizacji uwzględniających 
dziedzictwo kulturowe: 

 diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych; 

 delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

 wyznaczanie priorytetów i planowanych działań; 

 tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony 
wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, 
strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach 
działań rewitalizacyjnych; 

 wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz 
gmin prowadzących rewitalizację; 

 wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, 
adaptacja obiektów); 

 wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego; 

 włączenie społeczności lokalnejł 

 udział w partycypacji społecznej; 

 monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. 
 
Wnioski mogą składać samorządy gminne. 
 
Wysokość dotacji: wsparcie merytoryczne, program nie przewiduje wsparcia finansowego. 
 
Nabór wniosków o wsparcie odbywa się w terminie do 26 lutego 2021 roku. Aby zgłosić się do udziału, należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie ogłoszenia o Programie) i odesłać na adres e-mail 
odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji – dla województwa wielkopolskiego oraz 
zachodniopomorskiego jest to pani Anna Dyszkant, Oddział Terenowy w Poznaniu, 61-725 Poznań, Mielżyńskiego 
27/29, adyszkant@nid.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/zapraszamy-gminy-do-
zglaszania-sie-do-udzialu-w-programie-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:samorzad@nid.pl
https://samorzad.nid.pl/
https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/zapraszamy-gminy-do-zglaszania-sie-do-udzialu-w-programie-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/
https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/zapraszamy-gminy-do-zglaszania-sie-do-udzialu-w-programie-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/
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Narodowy Instytut Wolności 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

al. Jana Pawła II 12 
00-124 Warszawa 
tel.: 22 468 44 00 

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







 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 
Priorytet 1a. Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju 
instytucjonalnego 
Edycja 2021
 
Celem Konkursu jest udzielenie dotacji na zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań 
misyjnych w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, zwiększeniu udziału tych organizacji w życiu publicznym 
i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości, a także poprawie stabilności finansowej organizacji 
obywatelskich. 
Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 1a będą przeznaczone wyłącznie na: 

 Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego. 

 Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich 
dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie 
standardów pracy i zarządzania organizacją. 

 Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora 
pozarządowego. 

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań od 1 stycznia 2021 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 r. Minimalny okres realizacji działań zaplanowanych we wniosku wynosi 2 lata. Maksymalny okres realizacji 
działań zaplanowanych we wniosku wynosi 3 lata. 
 
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 prawnął 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy 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 publicznegoł 

 spółdzielnie socjalneł 

 Koła Gospodyń Wiejskich; 

 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 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 celu współpracy przy realizacji działań przedstawionych we wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. 
Grupa partnerska może być tworzona przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty uprawnione do udziału w Konkursie 
lub podmioty nieuprawnione do udziału w Konkursie, przy czym przepływy finansowe do partnerów, którymi są 
podmioty nieuprawnione do udziału w Konkursie, są niedozwolone. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja środków w roku 2021: 8 029 000,00 zł; 

 dotacja w wysokości do 700 000 zł; 

mailto:kontakt@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/
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 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w dwóch etapach: 

 ETAP: nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony w okresie od 1 lutego 2021 r. od godziny 
14.00 do 22 lutego 2021 r. do godziny 14.00; 

 II. ETAP: nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców, których wnioski 
wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 14 dni. 

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod adresem: 
https://generator.niw.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/ 
 
 

 
 
 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 
Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych  
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest udzielenie dotacji na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do 
utworzenia kapitału żelaznego. 
Priorytet 2a zakłada wsparcie projektów, których celem będzie przygotowanie i realizacja działań zmierzających do 
zbudowania po okresie przygotowawczym, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej partnerów społecznych 
i publicznych, początkowych kapitałów żelaznych organizacji obywatelskich. Wsparciem będą mogły zostać objęte 
działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału 
żelaznego. Istotnym elementem, który będzie brany pod uwagę przy wyborze wniosków do dofinansowania będzie 
gotowość aplikujących podmiotów do zbudowania międzysektorowej koalicji na rzecz utworzenia kapitału 
żelaznego. 
Środki w ramach dotacji udzielonej w ramach Priorytetu 2a mogą zostać przeznaczone między innymi na: 

 Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego 
(stanowiącego załącznik do sprawozdania końcowego z realizacji zadania). 

 Opracowanie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz 
procedurami, dokumentacji prawnej itp.). 

 Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego. 

 Realizację działań, które pozwolą rozpocząć pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego po 
zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych 
darczyńców z sektora przedsiębiorstw, indywidualnych filantropów, przygotowanie do organizacji zbiórek 
publicznych w formie tradycyjnej i on-line, przygotowanie do pozyskania współfinansowania ze strony 
samorządów, zagwarantowanie środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, przygotowanie do 
pozyskania środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu (fundacji korporacyjnych) itp.. 

 Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych (zbudowania koalicji na rzecz 
kapitału żelaznego), którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału 
żelaznego (partnerzy rozumiani są tu jako podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które 
potwierdzą gotowość i możliwości do zaangażowania się w działania). 

 Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w 
szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i 
korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej. 

 Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem 
przygotowania do budowania kapitałów żelaznych. 

 Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do 
budowania kapitałów żelaznych. 

https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/


 

 

- 76 - 
 

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań od 1 stycznia 2021 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 r. Minimalny okres realizacji działań zaplanowanych we wniosku wynosi 2 lata. Maksymalny okres realizacji 
działań zaplanowanych we wniosku wynosi 3 lata. 
 
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 ustawy 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; 

 Koła Gospodyń Wiejskich; 

 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

O dotację w ramach konkursu nie mogą ubiegać się stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
Organizacja może w ramach niniejszego Konkursu złożyć tylko jeden wniosek. W ramach konkursu nie przewiduje 
się możliwości składania wniosków w ramach grup partnerskich. 
 
Wysokość dotacji: 

 wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł; 

 maksymalna wysokość dotacji 500 000 zł; 

 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 
do 8 marca 2021 r. do godziny 14.00. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, 
dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/ 
 
 

 
 
 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich  
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych 
przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla 
pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych 
w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. 
W ramach Priorytetu 3 PROO mediom obywatelskim oraz organizacjom strażniczym udzielane są dotacje na 
realizację zadań określonych w art. 88a, ust. 5, pkt. 2, 3 i 4 UoGH. 
Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących zadań przez lokalne 
organizacje strażnicze i media obywatelskie: 

 wspieranie działań statutowych tych organizacji; 

 rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, 
tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania 
organizacją; 

https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/
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 wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora 
pozarządowego. 

Dotacja może być udzielana na okres nie dłuższy niż 2 lata (24 miesiące). 
W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji zadań maksymalnie przez 24 miesiące z zastrzeżeniem, 
że okres ten nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku i nie może zakończyć się później niż 31 
grudnia 2022 roku. 
 
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 ustawy 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; 

 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 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 między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

 spółdzielnie socjalne; 

 koła gospodyń wiejskich. 
W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie organizacji obywatelskich: 

 media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność statutową polegającą na publikowaniu 
treści ważnych z punktu widzenia: 
o społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny obejmuje poziom lokalny lub 

regionalny; 
o wyodrębnionych grup społecznych lub branż; 

 organizacje strażnicze – tj. organizacje, których celem statutowym jest obywatelska kontrola działań władz 
publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, 
uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do 
zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i 
upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności. 

W ramach niniejszego Konkursu o dotacje mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe, które planują 
rozpoczęcie działalności opisanej powyżej. 
W celu współpracy przy realizacji działań związanych z zadaniem możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Grupa 
partnerska jest tworzona przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty uprawnione do udziału w Konkursie lub 
podmioty nieuprawnione do udziału w Konkursie przy czym przepływy finansowe są dozwolone między podmiotami 
uprawnionymi do udziału w konkursie. 
W ramach niniejszego Konkursu uprawniona organizacja może złożyć jeden wniosek. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja środków w roku 2021: 2 000 000,00 zł; 

 dotacja w wysokości do 200 000 zł; 

 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 lutego 2021 r. godz. 14.00 do 1 marca 2021 r. 
do godziny 14.00. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod 
adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/ 
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Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 
Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich  
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu inicjatyw 
służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, 
niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno 
na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na 
realizację następujących zadań: 

 wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego; 

 rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, 
tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania 
organizacją; 

 wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora 
pozarządowego. 

Dotacja może być udzielana na okres nie dłuższy niż 2 lata (24 miesiące). 
W ramach Konkursu uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek. 
 
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 ustawy 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; 

 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 2019 r. poz. 1468), 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; 

 spółdzielnie socjalne; 

 koła gospodyń wiejskich. 
W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako organizacje, które w 
ramach działalności statutowej opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub 
międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub 
przyjmowania rozwiązań i regulacji. 
W celu współpracy przy realizacji działań związanych z zadaniem publicznym możliwe jest tworzenie grup 
partnerskich. Grupa partnerska jest tworzona przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty uprawnione do udziału w 
Konkursie lub podmioty nieuprawnione do udziału w Konkursie, przy czym przepływy finansowe są dozwolone 
między podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja środków w roku 2021: 2 000 000,00 zł; 

 w ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 000 zł do 300 000. zł; 

 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 lutego 2021 r. godz. 14.00 do 1 marca 2021 r. 
do godziny 14.00. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod 
adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/ 
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National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 
Washington, DC 20004 

tel. (202) 378-9700 
fax: (202) 378-9407 

info@ned.org 
ned.org 

 
 
 

 
Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji 
 
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji. 
Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do:  

 promowania i obrony praw człowieka i praworządności; 

 wspierania wolności informacji i niezależnych mediów; 

 wzmocnienia demokratycznych idei i wartości; 

 promowania odpowiedzialności i przejrzystości; 

 wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

 wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych; 

 promowania edukacji obywatelskiej; 

 wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów; 

 promowania wolności zrzeszania się; 

 wzmocnienia gospodarki rynkowej. 
Czas trwania dotowanego Projektu maksymalnie 12 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać lokalne, niezależne organizacje pozarządowe. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu 50.000.000 USD; 

 wysokość w wsparcia maksymalnie. 50.000 USD; 

 wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. 
 
Terminy składania wniosków:  

 8 stycznia 2021 (e-mail), 29 stycznia 2021 (portal); 

 15 marca 2021 (e-mail), 26 marca 2021 (portal); 

 11 czerwca 2021 (e-mail), 25 czerwca 2021 (portal). 
Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.ned.org (zakładka „aplikuj teraz”) po 
uprzednim zarejestrowaniu. Informacje o tym, jak prawidłowo złożyć wniosek również są dostępne na ww. stronie 
www. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/ 
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Polska Agencja Prasowa SA – Serwis Samorządowy 

ul. Bracka 6/8 
00-502 Warszawa 
tel. (22) 509 22 22 
fax (22) 509 22 34 

www.pap.pl  
 
 
 
 
Konkurs „Innowacyjny Samorząd” 
 
Celem Konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek 
samorządowych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem Konkursu są zrealizowane 
przedsięwzięcia, projekty i zadania (a także ich rezultaty) [łącznie: prace konkursowe], które - poprzez 
zastosowanie nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań - przyczyniły się m.in. do ulepszenia 
organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd oraz jego jednostki 
organizacyjne (w tym spółki komunalne), poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska 
naturalnego, aktywizacji mieszkańców, zwiększenia efektywności wydatkowanych środków oraz stworzenia 
dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie. 
Zgłaszać można także wprowadzone przez samorząd i jego jednostki organizacyjne innowacyjne instrumenty i 
rozwiązania skutkujące poprawą warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, jak również rozwiązania, mające na celu 
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie danego samorządu. 
Zgłaszane w konkursie innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, 
ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp. 
Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć przedsięwzięć, projektów i zadań, które zostały wdrożone nie wcześniej 
niż przed 1 stycznia 2018 r. i nie później niż 31 października 2020 r. (nie mogą przedstawiać projektów 
planowanych lub fikcyjnych). 
 
Wnioski mogą składać (zgodnie z kategoriami konkursu) jednostki samorządu terytorialnego: 

 gminy wiejskie, 

 gminy miejsko-wiejskie, 

 gminy miejskie, 

 miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców), 

 powiaty. 
 
Wysokość dotacji: nagrody w Konkursie mają charakter rzeczowy. W każdej kategorii zostanie przyznana 
nagroda główna (statuetka) i dwa wyróżnienia (dyplomy). Nagrodzone samorządy otrzymają pakiet promocyjny w 
kanałach informacyjnych PAP. 
 
Nabór zgłoszeń (tj. prac konkursowych) odbywa się w terminie. do 26 lutego 2021 roku do godz. 15:00 online 
poprzez formularz dostępny pod adresem https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/wez-udzial-w-konkursie/. 
Zwycięzców konkursu Organizator ogłosi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/konkurs/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.pap.pl/
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Polska Fundacja Narodowa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

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

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

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

 
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/ 
 
 

 
 
 

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


 

 

- 82 - 
 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

ul. Alzacka 18 
03-972 Warszawa 
https://pnwm.org/ 

 
 
 
 
Zachować pamięć 2021” stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 
Celem Konkursu jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania 
wniosków z przeszłości (II wojna światowa) oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. W 
trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje się politycznym i 
społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu przejęcia władzy przez 
Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie 
Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w 
Polsce i Niemczech. Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocześnie punkt wyjścia do pogłębionych 
rozważań na temat problemów występujących we współczesnym świecie, takich jak łamanie praw człowieka, 
wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Podczas wspólnych warsztatów młodzież zastanawia się nad 
ich przyczynami, skutkami oraz możliwościami zapobiegania lub reagowania na te zjawiska. W ten sposób PNWM 
wspiera wśród uczestników projektów rozwój osobistej odpowiedzialności i dojrzałości obywatelskiej. 
Projekty związane z okresem narodowego socjalizmu i II wojny światowej, obejmujące programem wizytę w 
miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków historii, wymagają od uczestników rzetelnego przygotowania, 
pogłębionej refleksji, a często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek muzealnych i 
pedagogicznych. Program „Zachować pamięć” pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na 
specjalnych zasadach: 
Projekty stacjonarne: 

 na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną 
placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach 
realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania; 

 PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego. 
Projekty online: 

 uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są w zakładce „Projekty online”; 

 PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy 
ryczałt organizacyjny i techniczny. 

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku dofinansowanie 
projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. 
 
Wnioski mogą składać polsko-niemieckie lub trójstronne partnerstwa, które podczas wspólnych spotkań 
młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej 
i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. 
 
Wysokość dotacji: nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się drogą elektroniczną w następujących terminach: 

 do 28 lutego 2021 roku; 

 do 30 kwietnia 2021 roku; 

 do 30 września 2021 roku. 
Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy: 

 złożyć wniosek o dofinansowanie na https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root; 

 oraz wypełnić formularz uzupełniający https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/218. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/# 

https://pnwm.org/
https://pnwm.org/projekty-online/
https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root
https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/%23
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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. 
Wsparcie w ramach art. 15zze będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być 
składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 
 
 



 
 

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) 

Momma Reenstiernas Palats, Wollmar Yxkullsgatan 23 
118 50 Sztokholm 

Szwecja 
Tel: +46 8 440 19 20 

cbss@cbss.org 
https://cbss.org/ 

 
 
 
 

Instrument Wspierania Projektów (Project Support Facility) na rok 2021 
 
Celem Konkursu jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję 
włączenia społecznego i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii 
koronawirusa. Środki mają m.in. służyć wsparciu młodych osób, które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie. 
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB: 

 Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań 
dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty 
powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze 
kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza 
wśród osób młodych. 

 Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów 
zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. 
Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, 
będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych 
społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w 

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:cbss@cbss.org
https://cbss.org/
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krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy a także nowych form i 
obszary przedsiębiorczości, jak np. w dziedzinie cyfrowej, współpraca między usługami, np. między 
restauracjami i transportem. 

 Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, 
osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz 
podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również 
działalności człowieka. Szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające 
wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. młodych obywateli których bezpieczeństwo ekonomiczne 
zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii z powodu utraty pracy w hotelarstwie. 

 
Wnioski mogą składać m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak 
również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się 
o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw 
członkowskich RPMB. 
 
Wysokość dotacji: 

 roczny budżet programu 330 000 EUR; 

 maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 000 EUR; 

 dofinansowanie maksymalnie 90% wartości projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego 2021 roku do 31 marca 
2021 roku. Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres 
jekaterina.popova@cbss.org. W przypadku pytań organizator prosi o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://cbss.org/psf/ 
 
 



 
 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel. (22) 276 77 77 

info@kombatanci.gov.pl 
www.kombatanci.gov.pl/ 

 
 

 
 
Otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i 
upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu 
powojennego w 2021 roku 
 
Celem Konkursu jest powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Rodzaje zadań objętych otwartym konkursem ofert: 

 Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o 
niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, 
audiobooki). 

https://cbss.org/psf/
file:///D:/serwis%20wokiss/SERWIS%202021/info@kombatanci.gov.pl
file:///D:/serwis%20wokiss/SERWIS%202021/www.kombatanci.gov.pl/
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 Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o 
niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty 
dokumentacyjne). 

 Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz inne podmioty. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu wynosi: 600 000 zł; 

 wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 26 lutego 2021 r. Ofertę wraz z załącznikiem należy 
przesłać w formie: 

 skanu jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl; 

 dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-
926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert. 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-
dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-
kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-
suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-
roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs 
 
 

 
 
 

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/  

 
 

 
 
Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności 
 
Celem Konkursu jest udzielenie pomocy finansowej ze środków Funduszu na przedsięwzięcia związane z ochroną 
bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi zgodnie z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych, punkty: 

 VI 1. Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie z planami 
ochrony lub planami zadań ochronnych;  

 VI 2. Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych 
i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektowi termicznemu; 

 VI 3 Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie i uzupełnianie pasów 
oraz remiz śródpolnych; 

mailto:info@kombatanci.gov.pl
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html?fbclid=IwAR2D9P0MzNG7Qtb6BusI-0DyxsFR-IwXvbgEof0FjqD44JbcDD5GE8LMNcs
mailto:biuro@wfosgw.poznan.pl
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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 VI 4 Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i 
fauny – z wyłączeniem ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego na rok 
2021, 

 VI 5 Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków rodzimych. 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie zatwierdzonego przez organy nadzorcze jednostki 
„Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)”, który będzie zawierał: 

o inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego 
występowania, 

o dokumentację fotograficzną miejsc występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi 
Manden.) na terenie jego występowania , 3) harmonogram zabiegów usuwania barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego występowania, oraz będzie określał stosowane metody, 
w tym unieszkodliwienie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie jego 
występowania. 

Do kosztów kwalifikowanych (uszczegółowienie kosztów kwalifikowanych zostało ujęte w Instrukcji wypełniania 
wniosku) przedsięwzięć objętych Naborem zalicza się: 

 ochronę lub restytucję populacji roślin i zwierząt gatunków zagrożonych oraz cennych ekosystemów, w tym 
siedlisk przyrodniczych; 

 prace związane z zakupem i nasadzeniami roślin lub prace pielęgnacyjne na terenach zieleni; 

 prace pielęgnacyjne w obrębie form ochrony przyrody ustanawianych przez radę gminy, z wyłączeniem 
stanowisk dokumentacyjnych; 

 prace związane z usuwaniem stanowisk barszczu Sosnowskiego. 
Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

 samorządowe i państwowe osoby prawne; 

 fundacje i stowarzyszenia; 

 związki wyznaniowe, realizujące w roku 2021 na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia, o 
których mowa powyżej. 

 
Wysokość dotacji: 

 VI 1 – dofinansowanie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych; 

 VI 2– dofinansowanie do 60% wartości kosztów kwalifikowanych; 

 VI 3– dofinansowanie do 80% wartości kosztów kwalifikowanych; 

 VI 4 (z wyłączeniem ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego, a 
obejmujące działania polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego)  – dofinansowanie do 80% wartości 
kosztów kwalifikowanych; 

 VI 5– dofinansowanie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych; 

 dofinansowanie nie może przekroczyć 100.000,00 zł dla jednego przedsięwzięcia. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 10 lutego 2021 r. 
do godz. 15:00. Wniosek należy dostarczyć na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań: 

 za pośrednictwem poczty  

 lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu. 
Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków http://generator.wfosgw.poznan.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-
podmioty/aktualne-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-zwiazane-z-ochrona-bioroznorodnosci/ 
 
 
 
 

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-zwiazane-z-ochrona-bioroznorodnosci/
https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-zwiazane-z-ochrona-bioroznorodnosci/
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 


Dnia 28 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.13) obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.12 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ oraz Rozdział 3. Indykatywny 
plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – realokacje środków wynikające z zapotrzebowania w 
Poddziałaniu 4.5.4 Edukacja ekologiczna (wybór do dofinansowania projektów znajdujących się na liście 
rezerwowej). 
Zmiany w następujących kwotach: 
o Oś 4, działanie 4.2, było 4 693 920,00, jest 4 517 000,00; 
 poddziałanie 4.2.1: było 4 651 142,00, jest 4 475 423,00; 
 poddziałanie 4.2.2: było 42 778,00, jest 41 577,00; 

o Oś 4, działanie 4.3, było 71 654 515,00, jest 71 317 915,00; 
 poddziałanie 4.3.1: było 68 822 580,00, jest 68 485 980,00; 

o Oś 4, działanie 4.5, było 8 737 262,00, jest 9 250 782,00; 
 poddziałanie 4.5.1: było 223 067,00, jest 215 019,00; 
 poddziałanie 4.5.2: było 177 424,00, jest 171 167,00; 
 poddziałanie 4.5.3: było 112 408,00, jest 110 486,00; 
 poddziałanie 4.5.4: było 8 224 363,00, jest 8 754 110,00. 

 Załącznik nr 4, Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 
pozakonkursowego: Aktualizacja załącznika dot. zmiany projektu Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne 
systemy społeczne w Wielkopolsce”. 

 Załączniki nr 6, 7 i 8 tj. Roczny Plan Działania na rok 2020 dla Osi 6, 7 i 8: Aktualizacja Rocznych Planów 
Działań dla Osi 6, 7 i 8 na rok 2021. 
 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-
priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-13-z-28-stycznia-2021-r 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-13-z-28-stycznia-2021-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-13-z-28-stycznia-2021-r
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Dnia 29 października 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 września 2020 r. r. zostały umieszczone w Wykazie zmian 
do Harmonogramu naborów wniosków. Dotyczą one następującej zmiany: 

 przesunięto uruchomienie naborów w Poddziałaniach: 
o 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania; 
o 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii 

COVID-19  
na kolejny rok kalendarzowy w związku z trwającym procesem opiniowania Planu działań ds. zdrowia wraz 
z kryteriami wyboru projektów przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
oraz potrzebą zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+. 

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

 
 


 
 

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/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2020-pazdziernik-2020
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2020-pazdziernik-2020
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus
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