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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia i 
kwalifikacje: 

o Strony od 6 do 9, 
o Strony od 19 do 21, 
o Strony od 23 do 24, 
o Strony od 26 do 27, 
o Strony od 36 do 41, 
o Strona 46, 
o Strony od 48 do 49, 
o Strony od 77 do 78, 
o Strony od 95 do 98. 

 Kultura i nauka: 
o Strony od 20 do 22, 
o Strona 27, 
o Strona 32, 
o Strony od 40 do 41, 
o Strony od 48 do 50, 
o Strony od 55 do 56, 
o Strony od 73 do 77, 
o Strony od 84 do 85, 
o Strony od 95 do 96. 

 Sport i rekreacja: 
o Strona 21, 
o Strony od 26 do 27, 
o Strony od 62 do 65, 
o Strony od 89 do 90, 
o Strony od 95 do 97. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 9 do 10, 
o Strony od 26 do 29, 
o Strony od 48 do 49, 
o Strony od 79 do 84, 

o Strony od 95 do 97. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strony od 25 do 27, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 40 do 41, 
o Strona 46, 
o Strony od 57 do 59, 
o Strona 65, 
o Strony od 72 do 73, 
o Strony od 90 do 92, 
o Strony od 96 do 97. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 8 do 9, 
o Strony od 11 do 13, 
o Strona 15, 
o Strony od 19 do 20, 
o Strona 26, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 40 do 41, 
o Strony od 48 do 49, 
o Strony od 53 do 54, 
o Strony od 57 do 59, 
o Strony od 92 do 96, 
o Strony od 99 do 102. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strona 3, 
o Strony od 10 do 11, 
o Strony od 14 do 15, 
o Strony od 17 do 19, 
o Strony od 29 do 31, 

o Strony od 33 do 35, 
o Strony od 39 do 40, 
o Strona 42, 
o Strona 45, 
o Strona 47, 
o Strony od 49 do 52, 
o Strony od 86 do 90, 
o Strony od 92 do 97. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 14 do 15, 
o Strona 17, 
o Strony od 39 do 40, 
o Strony od 43 do 44, 
o Strony od 66 do 71, 
o Strony od 74 do 75, 
o Strony od 86 do 87, 
o Strony od 97 do 98. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strony od 19 do 20, 
o Strony od 41 do 42, 
o Strona 56, 
o Strony od 76 do 77. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 4 do 7, 
o Strony od 77 do 78. 

 Infrastruktura: 
o Strona 16. 

 Inne 
o Strony od 59 do 61. 
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 

 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/
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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.) 

mailto:bgk@bgk.com.pl
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Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia: 

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

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

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

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

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

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

Wnioski mogą składać: 

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

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

 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/ 
 
 



 
 

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.auchan.pl/
https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
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Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa 

tel. +48 22 522 93 75 
fundacja@fundacjabgk.pl 

https://www.fundacja.bgk.pl 
 
 
Konkurs grantowy “Małe Miasto” 
IV. Edycja 

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

 fundacje; 

 stowarzyszenia; 
przy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego. 
 
Wysokość dotacji: maksymalnie 200 000 zł dla jednego Projektu. Dotacją zostanie objętych maksymalnie 5 
Projektów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 9 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. Aby złożyć wniosek, 
należy po uprzedniej rejestracji, zalogować się w generatorze wniosków na stronie 
https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.  
Opiekun Projektu: Joanna Miszkurka, tel.: +48 667 017 718, e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/male-miasto/ 
 
 





 

mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/male-miasto/


 

 

- 8 - 
 

Konkurs “Dzieci Kapitana Nemo” 
 
Celem Konkursu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki 
zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Niech ich sukcesy nie zostaną zapomniane, ale 
niech staną się przykładem i inspiracją dla młodych Polaków. „Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla 
dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, 
którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. 
W ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na: 

 przygotowanie zajęć/warsztatów; 

 zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.; 

 koordynację projektu; 

 koszty księgowości 

 wynajem Sali. 
Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje;  

 stowarzyszenia; 

 publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;  

 biblioteki publiczne; 

 domy kultury. 
Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu tylko jeden Wniosek. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie do 15 000 zł dla 30 najlepszych projektów; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 22 marca 2021 r. do 10 maja 2021 r. W celu 
zgłoszenia należy złożyć wniosek w generatorze na stronie dotacje.fundacjabgk.pl/login. 
Opiekun projektu: Konrad Pytlakowski e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/ 
 
 

 
 
 
Konkurs grantowy „Na dobry początek” 
Edycja XIV 
 
Celem Konkursu jest: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej gminy do 25 
tysięcy mieszkańców, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju 
dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym; 

 wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających 
na: 
o interakcję między dziećmi; 
o rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie; 
o kreatywność; 
o rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową; 
o rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, 

psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne); 

 doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu 
Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek: 

https://dotacje.fundacjabgk.pl/login
https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/
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 ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie Projekty 
w zakresie stymulowania rozwoju, dzieci w wieku 3-9 lat; 

 ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - wspieranie 
rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji, dzieci w wieku 2-5 lat. 

Realizacja Projektów zgłaszanych do Konkursu o dofinansowanie powinna być w formie warsztatowej (cyklicznie), 
zaplanowana na okres minimum 120 dni, czyli od 4 do 6 miesięcy. Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być 
zrealizowane w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje; 

 stowarzyszenia; 

 biblioteki publiczne; 

 domy kultury; 

 jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina). 
O dofinansowanie w XIV edycji Konkursu „Na dobry początek!” mogą ubiegać się również podmioty, które 
otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach. 
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie w kwocie do 15 000 złotych brutto dla każdego z maksymalnie 30 wniosków 
wybranych przez Komisję Konkursową. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 23 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 r. Wniosek 
należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez formularz Wniosków online dostępny na stronie 
www.dotacje.fundacjabgk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-
poczatek/?fbclid=IwAR0exKnQsT-wsTF1utDXyvT0oQKoAwLiUpw4O7hvKbJ3LMA0CbRdQBy4a88 
 
 

 
 
 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

ul. Żelazna 32 
00-832 Warszawa 

tel. 515 114 639 w godz. od 10.00 do 14.00 
laweczka@fundacjabos.pl 
https://zielonalaweczka.pl/ 

 
 
 
 
„Zielona ławeczka” 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest: 

 zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców; 

 zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji; 

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

„Zielona ławeczka” to wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla 
miniogrodu z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na wodę deszczową. Wspólna praca nad 
zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi 
sąsiedzkich. 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/?fbclid=IwAR0exKnQsT-wsTF1utDXyvT0oQKoAwLiUpw4O7hvKbJ3LMA0CbRdQBy4a88
https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/?fbclid=IwAR0exKnQsT-wsTF1utDXyvT0oQKoAwLiUpw4O7hvKbJ3LMA0CbRdQBy4a88
mailto:laweczka@fundacjabos.pl
https://zielonalaweczka.pl/
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Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, który został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w 
którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu „Zielona ławeczka”. 
Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski. 
Poszczególne składowe konkursu: 

 Zadanie 1 – Zbudowanie zespołu, określenie zadań i przypisanie ich członkom zespołu.  

 Zadanie 2 – Opis stanu aktualnego – opis wybranego miejsca do modernizacji, przesłanie jego planu i zdjęć. 

 Zadanie 3 – Przygotowanie planu aranżacji terenu i kosztorysu jego realizacji.  

 Zadanie 4 – Konsultacja społeczna Projektu – przeprowadzenie zebrania sąsiedzkiego w celu poinformowania 
społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenie do wspólnej realizacji projektu.  

 Zadanie 5 – Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu (wiosna-lato 2021 r.).  

 Zadanie 6 – Przygotowanie harmonogramu pielęgnacji miniogrodu (jesień-zima 2021 r.) i opisanie planów jego 
rozwoju.  

Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe 
lub samorządy, w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Zespoły konkursowe muszą składać się z co najmniej 5 
osób. 
 
Wysokość dotacji: przewidziane są granty rzeczowo-pieniężne o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład grantu 
wchodzi: 

 dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów: 
o bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł; 
o wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł; 

 ławka parkowa – wartość 450 zł. 
Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł. Organizator zastrzega sobie 
prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby 
punktów przyznanych przez sędziów. 
Pula grantów wynosi 25 000 zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy zwycięskie Zespoły, których projekty otrzymają 
od komisji sędziowskiej najwyższą ocenę. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 6 czerwca 2021 roku. W tym czasie należy zarejestrować Zespół 
Sąsiedzki pod adresem https://zielonalaweczka.pl/zarejestruj-sie/, a następnie w terminie do 7 czerwca 2021 roku 
przesłać zgłoszenie – swój projekt wraz z „Oświadczeniem” tj. zgodą zarządcy terenu (załącznik 1 do Regulaminu, 
dostępnego na stronie konkursu), które stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu 
konkursowego. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/ 
 
 

 
 
 

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: 

https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/
mailto:info@mott.org
http://www.mott.org/
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 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 Civis Polonus 
Bagatela 10/36 

00-585 Warszawa 
tel. 509 725 536 
tel. 22 827 52 49 

rownacszanse@civispolonus.org.pl 
fundacja@civispolonus.org.pl 

http://civispolonus.org.pl/ 
 
 
 
 

Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty” 
Pogram „Równać Szanse 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
 
Celem Programu jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które ułatwią dobry start w dorosłe życie 
młodzieży z małych miejscowości. Obecna edycja Programu Równać Szanse uwzględnia wsparcie projektów, które 
odpowiadają na problemy młodych ludzi wynikające z pandemii i związanych z nią ograniczeń. Celem Konkursu 
„Równać Szanse - Małe Granty” jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i 
emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu; aby - dzięki aktywnemu 
udziałowi w projekcie –  młodzi ludzie: 

 poznali swoje możliwości i uwierzyli w siebie; 

 potrafili kierować swymi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje; 

 znali i rozumieli otoczenie społeczne, w którym żyją; 

 potrafili nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje. 
Projekty muszą: 

 angażować w działania młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim 
realizatorem projektu; 

 zawierać spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres 5 
miesięcy; 

 dawać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań, a także inspirować do 
podejmowania nowych wyzwań. 

mailto:rownacszanse@civispolonus.org.pl
mailto:rs.promocja@pcyf.org.pl


 

 

- 12 - 
 

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców). W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, a zalecana liczba osób w grupie to 12-15 
osób. 
Dotacje będą przyznawane na projekty pięciomiesięczne, realizowane od 1 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 
(rekrutacja uczestników projektu i ewaluacja działań nie może wchodzić do 5-cio miesięcznego terminu realizacji 
działań). 
 
Wnioski mogą składać (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców): 

 organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji 
prowadzonej przez starostów; 

 powiatowe, miejskie i gminne domy kultury; 

 powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne; 

 Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź 
ewidencji prowadzonej przez starostów. 

 
Wysokość dotacji: 

 dotacje do 8 500 zł przyznawane na realizację 5-miesięcznych projektów; 

 pozostałe formy wsparcia: 
o szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków; 
o szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów; 
o wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań; 
o materiały promocyjne dla uczestników projektów. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 kwietnia 2021 roku do 1 czerwca 2021 roku do 
godz. 12:00. Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na stronie 
www.rownacszanse.pl. (zakładka „Złóż wniosek” na stronie konkursu). 
Więcej informacji udziela Fundacja Civis Polonus telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą 
elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl, rownacszanse@civispolonus.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://rownacszanse.pl/kmg?utm_source=www&utm_medium=ogloszeniengopl&utm_campaign=kmg21 
 
 



 
 
Konkurs „Fora Lokalne” 
Pogram „Równać Szanse 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
 
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której 
młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele 
myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Konkurs „Fora Lokalne” Programu „Równać Szanse” ma służyć 
rozwojowi kapitału społecznego w małych środowiskach, poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń osobom 
zainteresowanym wspieraniem rozwoju młodych ludzi. Fora powinny stać się miejscem dyskusji na temat 
możliwości, jakie daje lokalne środowisko, jak i o wszelkich barierach leżących u podstaw mniejszych szans 
młodych ludzi z małych miejscowości. Uwrażliwienie na sprawy młodych ludzi i wypracowanie skutecznych narzędzi 
badania ich potrzeb i problemów, pozwoli na podjęcie inicjatyw lokalnych działań na rzecz młodych ludzi 
mieszkających w danym środowisku. 
Celem konkursu jest: 

 stworzenie przestrzeni do dyskusji umożliwiającej poznanie możliwości lokalnego środowiska, jego mocnych i 
słabych stron, prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób; 

 zainicjowanie dyskusji o potrzebach młodych ludzi i planach działań umożliwiających reintegrację społeczną 
młodzieży po wielu miesiącach funkcjonowania w systemie ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem 
epidemii. 

mailto:rownacszanse@civispolonus.org.pl
https://rownacszanse.pl/kmg?utm_source=www&utm_medium=ogloszeniengopl&utm_campaign=kmg21
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Potencjalni uczestnicy Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”: 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących na rzecz równych szans młodzieży; 

 animatorzy lokalnych przedsięwzięć; 

 przedstawiciele władz i instytucji samorządowych; 

 dyrektorzy szkół, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-
pedagogicznej i inne osoby pracujące z młodzieżą; 

 rodzice; 

 przedstawiciele przedsiębiorców; 

 osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w ramach Programu „Równać 
Szanse”. 

Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji forum, np. honoraria prelegentów, dojazdy, 

wynajęcie sali, catering, promocja forum, materiały konferencyjne, dokumentacja forum, wykorzystanie sprzętu 

multimedialnego. 

Wnioskodawca organizujący Lokalne Forum Programu „Równać Szanse” powinien: 

 uwzględnić w programie forum następujące moduły/obszary tematyczne: 
o sytuacja młodzieży w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii; 
o młodzież: jej pasje, zainteresowania, uczestnictwo w życiu publicznym; 
o działalność instytucji edukacyjnych; 
o działalność instytucji kultury i organizacji pozarządowych; 
o oferta spędzania czasu wolnego; 
o infrastruktura i dostępność usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych; 
o współpraca lokalna na rzecz młodych ludzi; 

 zaprojektować forum w taki sposób, aby umożliwiało udział w całości przedsięwzięcia osobom 
reprezentującym w danej gminie lub powiecie różne środowiska, które prowadzą działania na rzecz młodzieży; 

 uwzględnić możliwość przeprowadzenia spotkania z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych w związku ze 
stanem epidemii; 

 doprowadzić do konsolidacji lokalnego środowiska i powstania grupy osób, która poprowadzi działania na 
rzecz młodzieży. 

 

Wnioski mogą składać: 

 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje, które 
otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”; 

 domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”. 
 

Wysokość dotacji:  

 dotacja do 6000 zł; 

 ewentualne wydatki na zakup sprzętu nie mogą przekroczyć łącznie 15% dotacji; 

 na koszty obsługi projektu (telefon, koszty obsługi konta bankowego) organizacja może przeznaczyć 10% 
wnioskowanej kwoty; 

 podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 10 maja 2021 r., do godziny 12:00. Wnioski należy 

składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. 

Link do Panelu Wnioskodawcy: http://www.rownacszanse.pl/system. 

Konsultacji merytorycznych dotyczących formuły przeprowadzenia forum, dostępnych narzędzi oraz zakresu 

merytorycznego spotkania udziela – Iwona Kirstein. Z konsultacji można skorzystać telefonicznie lub za pośrednictwem 

platformy zoom (po wcześniejszym umówieniu spotkania). Kontakt: Tel. 722 022 002; e-mail: iwonakirstein@gmail.com 

(preferowany kontakt telefoniczny). 

Termin konsultacji: 05.05.2021 r., godz. 11:00-14:00. 

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.rownacszanse.pl/2021/konkurs_na_fora_lokalne_rs 

https://www.rownacszanse.pl/2021/konkurs_na_fora_lokalne_rs
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Fundacja Edukacja dla Demokracji 

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

 
 
 
 

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

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

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

 stowarzyszenia, 

 fundacje, 

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

 
Wysokość dotacji: 

 maksymalne dofinansowanie to 40 000 zł, 

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

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

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

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

 
 
 

Fundacja EVZ 

Friedrichstraße 200 
10117 Berlin 

tel. +49 (0) 30 259297-0 
fax +49 (0) 30 259297-11 

info@stiftung-evz.de 
https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html 

 
 
 
 
PoMoc. Zaangażowanie na rzecz ocalałych z prześladowań narodowosocjalistycznych w Polsce 
 
Celem Konkursu jest zapewnienie ocalałym z prześladowań narodowosocjalistycznych w Polsce na starość 
godnego i samodzielnego życia. Szacuje się, że w Polsce nadal żyje około 50 000 osób prześladowanych przez 
okupanta narodowosocjalistycznego. Wyzwania, przed którymi stają ocaleni z prześladowań 
narodowosocjalistycznych w ich życiu codziennym jako osoby w bardzo podeszłym wieku, są podobne do wyzwań 
stojących przed innymi seniorami w Polsce: przede wszystkim samotność, niewystarczająca znajomość własnych 
praw, niskie emerytury i świadczenia socjalne, często niewystarczająca opieka zdrowotna oraz trudności z 
dostępem do informacji w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. To sprawia, że ludzie ci są bardzo bezbronni i 
zagrożeni wykluczeniem społecznym. Co więcej, wielu ocalałych nadal cierpi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, z 
powodu traumatycznych doświadczeń w czasach narodowego socjalizmu i dlatego potrzebuje specjalnego 
wsparcia. 
Czas trwania projektu 12-24 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać organizacje obywatelskie, organizacje non-profit i instytucje zaangażowane w pomoc 
ocalałym z prześladowań narodowosocjalistycznych w Polsce. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet nieznany; 

 kwota dotacji od 30 000 EUR na rok; 

 dofinansowanie do 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 maja 2021 roku. Formularz wniosku dostępny 
jest na stronie ogłoszenia o konkursie (link poniżej).  
Osoby do kontaktu: 

 Anja Kräutler,Team Lead, , kraeutler@stiftung-evz.de, tel. +49 (0) 30 25 92 97-54; 

 Adriana Koch, Senior Project Manager, , koch@stiftung-evz.de, tel .: +49 (0) 30 25 92 97-49. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/commitment-to-the-victims-of-
national-socialism/pomoc-commitment-to-survivors-of-national-socialist-persecution-in-poland.html 
 
 

 
 
 
 

https://programrita.org/wklady-wlasne/
mailto:info@stiftung-evz.de
https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/commitment-to-the-victims-of-national-socialism/pomoc-commitment-to-survivors-of-national-socialist-persecution-in-poland.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/commitment-to-the-victims-of-national-socialism/pomoc-commitment-to-survivors-of-national-socialist-persecution-in-poland.html
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Fundacja Grupy PKP 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

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

ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 

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

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

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

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

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

 prowadzenia niezależnych badań i analiz, 

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

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

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

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 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 

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/
http://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/dla-bialorusi/
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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/ 
 
 

 
 
 

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”,  

mailto:prawakobiet@batory.org.pl
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/
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a ponadto:  

 dzięki programowi jst oferuje pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej 
siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają mieszkańcom 
z obszaru danej jst;  

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

 lista OPP jest zatwierdzana przez jst.  

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

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

 
 


 
 

Fundacja Komputronik 

ul. Wołczyńska 37 
60-003 Poznań 

kontakt@fundacjakomputronik.pl 
https://fundacjakomputronik.pl/ 

 
 
 
 
Wsparcie charytatywne 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów zgodnych z realizacją celów Fundacji, które mają wpływ na 
kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi 
społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. 
Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się 
następującymi kryteriami: 

 stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik; 

 poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym (kompletność dokumentu, osobowość prawna 
wnioskodawcy itd.); 

 znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów; 

 realność i praktyczność koncepcji do realizacji. 
 
Wnioski mogą składać: 

 osoby prywatne; 

 instytucje. 
 
Wysokość dotacji: wsparcie charytatywne może zostać udzielone w postaci pomocy materialnej, np. dotacje 
pieniężne czy karty podarunkowe oraz pozamaterialnej, np. szkolenia. Wsparcie skierowane jest dla osób bądź 
instytucji, które już posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku. 
 

https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-powiatow-gmin-i-miast/
https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-powiatow-gmin-i-miast/
mailto:kontakt@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy 
kalendarzowych zgłoszenia, rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego 
kwartału. Wnioski złożone od 1.04.2021 do 30.06.2021 zostaną rozpatrzone 15.07.2021.Podmioty ubiegające się o 
wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: fundacja@fundacjakomputronik.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacjakomputronik.pl/zloz-wniosek/ 
 
 

 
 
 

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:fundacja@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/zloz-wniosek/
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 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/  

 


 
 
 

Program Grantowy „Patroni Roku 2021” 
 
Celem Konkursu jest upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, 
poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i 
kulturowej. Konkurs dotyczy następujących patronów: 

 Kardynał Stefan Wyszyński; 

 Stanisław Lem; 

 Cyprian Kamil Norwid; 

 Krzysztof Kamil Baczyński; 

 Tadeusz Różewicz; 

 Pracownicy Ochrony Zdrowia; 

 Konstytucja 3 Maja; 

 Powstania Śląskie. 
Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania 
jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny 
merytorycznej.  

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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Z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną organizator utrzymuje założenia dotyczące form konkursowych 
działań – stawia na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Dlatego w konkursie będą 
rozpatrywane jedynie projekty, które otrzymają minimum 50% średniej oceny w pierwszym etapie oceny 
merytorycznej w kryterium: „Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków 
komunikacji na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność.” 
Formy działań, na które można uzyskać Grant: 

 upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; 

 konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; 

 wydawnictwa; 

 koncerty; 

 wydarzenia plenerowe; 

 formy współzawodnictwa na odległość; 

 wystawy; 

 audycje radiowe, telewizyjne; 

 promocja w Internecie; 

 aplikacje mobilne; 

 warsztaty; 

 projekty innowacyjne. 
 
Wnioski mogą składać wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby 
sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz 
dobra publicznego. 
 
Wysokość dotacji – koszyki finansowe: 

 koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł; 
o nie jest wymagany wkład własny; 
o przewidywana liczba przyznanych grantów: 8; 

 koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł; 
o wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu; 
o przewidywana liczba przyznanych grantów: 5. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie 26 marca 2021 roku do 5 maja 2021 roku. Wniosek 
należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Złóż wniosek” znajdującej się na stronie  konkursu (link poniżej). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/ 
 
 

















 
 

https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/
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Fundacja mBanku  

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

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

 
 
 
 

Program dotacyjny 
 
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych 
projektów rozwojowych. 
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, 
które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. 
Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. 
 
Wsparcie mogą uzyskać: 

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

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

 
Wnioski mogą składać: 

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

 uczelnie wyższe; 

 biblioteki; 

 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 
 
Wysokość dotacji: budżet programu 660 000zł. 
 
Termin składania wniosków w roku 2021: 

 20 stycznia 2021 roku; 

 17 lutego 2021 roku; 

 24 marca 2021 roku; 

 21 kwietnia 2021 roku; 

 26 maja 2021 roku;  

 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/ 

 
 


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


 

 

- 24 - 
 

Program „mPotęga” 
VIII. edycja 

 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu odczarowanie matematyki i zachęcenie dzieci 
oraz młodzieży do zgłębiania tej nauki. Organizator zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do 
kreatywności i nieszablonowych pomysłów.  
Program dofinansowuje projekty dla uczniów: 

 Klas 4-6; przykładowe typy projektów (z uwzględnieniem angażowania rodziców): 
o innowacyjne warsztaty, ukazujące wszechobecność matematyki; 
o konkursy matematyczne; 
o matematyczne aktywności (np. gry terenowe); 
o wycieczki i spotkania tematyczne, pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki; 
o filmiki edukacyjne (np. kręcone telefonem komórkowym); 
o blogi o tematyce matematycznej; 
o zajęcia matematyczne włączających rodziców. 

 Klas 7-8; zespoły projektowe muszą składać się z osoby pełnoletniej – lidera oraz przynajmniej 3 uczniów klas 
7-8; przykładowe typy projektów: 
o innowacyjne warsztaty, prezentacje na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna; 
o matematyczne działania angażujące uczniów, takie jak gry, quizy, konkursy matematyczne; 
o filmiki edukacyjne (także takie kręcone smartfonem); 
o blogi o tematyce matematycznej. 

Projekt edukacyjny nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się 
najwcześniej 1 września 2021 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku); 

 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego; 

 uczelnie wyższe; 

 biblioteki publiczne; 

 grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży). 
Grupy nieformalne mogą uczestniczyć w Programie grantowym, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera. 
Partnerem może być organizacja pozarządowa. Współpracę musi regulować umowa, która doprecyzuje zakres 
współpracy i odpowiedzialności obu stron 
Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć jeden Wniosek na projekt adresowany do uczniów z danego przedziału tj. 
kl.4-6 lub kl. 7-8. 
Każdy, kto złoży wniosek o grant, otrzyma od Organizatora konkursu bezpłatnie publikację ze scenariuszami lekcji 
matematyki i nie tylko pn. „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”, a w nim: 

 artykuły przybliżające sylwetki wielkich polskich matematyków; 

 8 scenariuszy lekcji matematyki, języka polskiego, godziny wychowawczej i historii; 

 materiały oparte na metodzie odwróconej lekcji; 

 przeznaczone głównie dla klas IV-VIII, ale także starszych uczniów; 

 gotowe, przejrzyste karty pracy; 

 artykuły przybliżające sylwetki wielkich polskich matematyków. 
 
Wysokość dotacji: 

 projekty dla klas 4-6: dofinansowanie 2 000 zł -5 000 zł; 

 projekty dla klas 7-8: dofinansowanie 5 000 zł-8 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 marca 2021 r. do 10 maja 2021 r. do godziny 
24:00. Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji elektronicznej. Formularz online jest dostępny na stronie 
internetowej: www.mPotega.pl w zakładce „Złóż wniosek o grant”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/ 
 

https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/
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Fundacja ORLEN

ul. Chemików 7  
09-411 Płock 

tel. (22) 778 08 53 
fundacja@orlen.pl 

https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx 






ORLEN dla Strażaków 
 
Celem Konkursu jest wsparcie Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce poprzez 
darowiznę na zakup: 

 sprzętu przeciwpożarowego; 

 sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego; 

 sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego; 

 sprzętu ratownictwa medycznego; 

 sprzętu ratownictwa chemicznego; 

 sprzętu ratownictwa ekologicznego; 

 sprzętu ratownictwa wysokościowego; 

 sprzętu łączności; 

 wyposażenia osobistego strażaków. 
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden Wniosek w danej edycji Programu. 
 
Wnioski mogą składać jednostki Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzące 
działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Wysokość dotacji: łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 2.000.000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 4 maja 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku. 
Wniosek do Programu należy złożyć on-line, poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest w systemie 
informatycznym dostępnym na stronie Fundacji pod adresem: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-
Strazakow.aspx 
 
 















 
 

mailto:fundacja@orlen.pl
https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
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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 
fundacja@pgnig.pl 

https://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/ 
 
 

 
 
 
Konkurs “EKOczynni” 
EKO-PROJEKTY – konkurs dla szkół 
 
Celem Konkursu jest promowanie ochrony środowiska i oświaty, w szczególności popularyzacja i 
upowszechnianie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności ekologicznej wśród młodzieży szkolnej poprzez 
zachęcenie jej do podejmowania lub kontynuowania projektów ekologicznych. Konkurs trwa od dnia 20 stycznia 
2021 r. do 31 lipca 2021 r. 

mailto:fundacja@pgnig.pl
https://fundacja.pgnig.pl/
https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
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Zadaniem Zespołu Projektowego jest przygotowanie prezentacji zawierającej opis projektu działającego na rzecz 
ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. 
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach (Zespół Projektowy może startować w jednej lub w obydwu 
kategoriach): 

 Projekty realizowane – projekty samodzielnie opracowane przez Zespół Projektowy i rozpoczęte przez szkołę 
przed dniem rozpoczęcia Konkursu pod warunkiem, że projekty takie są realizowane nadal. Projekt uznaje się 
za realizowany nadal, jeżeli jego wdrożenie nie zostało zakończone lub mimo zakończenia jego skutki trwają co 
najmniej do dnia rozpoczęcia konkursu lub stanowią cykliczne działania organizowane przez szkołę, których 
celem jest wspieranie ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. Projekty takie muszą być realizowane w 
Polsce. Za pracę konkursową w kategorii „Projekty realizowane” uznaje się prezentację zawierającą: 
o opis założeń oraz zasad działania projektu; 
o opis sposobu oraz czasu jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły; 
o dokumentację filmową lub zdjęciową potwierdzającą realizację projektu; 
o dokumenty pochodzące od osób trzecich, instytucji i organów dotyczące projektu; 
o szacunkowy koszt realizacji projektu oraz źródła jego finansowania. 

 Projekty planowane – niezrealizowane projekty działań w zakresie ochrony środowiska i edukacji w tym 
zakresie, stworzone przez Zespoły szkoły w ramach pracy konkursowej. Za pracę konkursową w kategorii 
„Projekty planowane” uznaje się prezentację zawierającą: 
o dokładny opis założeń oraz zasad działania projektu; 
o przewidywany sposób oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły; 
o rysunki lub wizualizacje lub zdjęcia lub filmy lub dowolną inną formę przekazu pozwalającą zrozumieć 

założenia projektu; 
o szczegółowy kosztorys realizacji projektu z uwzględnieniem ewentualnych środków własnych szkoły oraz 

kwoty wnioskowanego dofinansowania, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 50.000 złotych. 
Wnioski mogą składać szkoły, w których zostaną utworzone zespoły osób fizycznych zamieszkałych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej: „Zespołami Projektowymi” składające się z: 

 jednego nauczyciela danej szkoły oraz 

 nie mniej niż trzech, ale nie więcej niż dziesięciu uczniów danej szkoły. 
Członkami Zespołów Projektowych mogą być: 

 uczniowie szkół:  
o pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; 
o niepełnoletnie osoby fizyczne pomiędzy 13 a 18 rokiem życia; 

 nauczyciele zatrudnieni w szkołach, przy czym udział nauczyciela w każdym Zespole Projektowym jest 
warunkiem utworzenia Zespołu Projektowego. 

Zespół Projektowy należy zarejestrować na stronie konkursu pod adresem https://eko-czynni.pl/formularz-
rejestracji-zespolow/. 
 
Wysokość dotacji: 

 Projekty realizowane: 
o I miejsce: 15 000 zł; 
o II miejsce: 10 000 zł; 
o III miejsce: 5 000 zł; 

 Projekty planowane: 
o I miejsce: 15 000 zł; 
o II miejsce: 10 000 zł; 
o III miejsce: 5 000 zł. 

 ponadto Fundator przewidział pulę środków na dofinansowanie w łącznej wysokości 200.000,00 zł dla szkół 
realizujących projekty zgłoszone przez Zespoły Projektowe, które zwyciężyły w kategorii „Projektów 
planowanych” i ewentualnie inne Zespoły Projektowe, które uczestniczyły w Konkursie w kategorii „Projektów 
planowanych”, a które według opinii Komisji Konkursowej i Fundatora zasługują na takie dofinasowanie. 
Dofinasowanie jest przyznawane zgodnie z Regulaminem Dofinansowań, który stanowi Załącznik do 
Regulaminu Konkursu a udzielane na podstawie Umowy Dofinansowania zawieranej pomiędzy szkołą a 
Fundatorem.  
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 ponadto uczniowie będący członkami Zespołów Projektowych, których Prace Konkursowe zostaną nagrodzone 
w kategorii „Projektów realizowanych” lub odpowiednio w kategorii „Projektów planowanych” otrzymają 
następujące nagrody rzeczowe (o wartości 900 zł dla każdego ucznia): 
o bagażnik rowerowy, 
o nieprzemakalna torba, 
o bidon z filtrem wody, 
o hamak, 
o ładowarka solarna, 
o zgniatarka do butelek, 
o torby do segregacji odpadów, 
o słuchawki, 
o domek dla ptaków, 
o doniczka z nasionami  
o wielorazowe woreczki na zakupy,  

 ponadto nauczyciele będący członkami Zespołów Projektowych, których Prace Konkursowe zostaną 
nagrodzone w kategorii „Projektów realizowanych” lub odpowiednio w kategorii „Projektów planowanych” 
otrzymają następujące nagrody: 
o za zajęcie 1. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5.000zł; 
o za zajęcie 2. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 3.000zł; 
o za zajęcie 3. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2.000zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie: zgłoszenie Zespołu Projektowego do Konkursu wraz z przekazaniem Pracy 
Konkursowej musi nastąpić nie później niż do 20 czerwca 2021 roku. 
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe zawierające Prezentację w formie plików 
elektronicznych PDF, PPT, ODP lub PPTX o maksymalnym rozmiarze 20MB, 

 niezawierające wizerunków osób trzecich, tj. w ramach Pracy Konkursowej mogą być wyłącznie utrwalone 
wizerunki członków Zespołu Projektowego; 

 niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych osób trzecich. 
Członkowie Zespołu Projektowego muszą być jedynymi autorami Pracy Konkursowej. Praca Konkursowa nie może 
być wcześniej w jakikolwiek sposób rozpowszechniana, w tym poprzez zgłoszenie do innego konkursu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eko-czynni.pl/ 
 
 

 
 
 

Fundacja PZU 

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

www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 
 
 
 
 
Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania  
i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. 
Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być 
kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 

https://eko-czynni.pl/
mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające 
osobowość prawną. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie 
pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do 
rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 
 
Termin składania wniosków trwa przez cały rok. Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu 
jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, 
przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – 
aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 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,  
 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 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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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 

 
 


 
 

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”  
Edycja 2021



Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 
(dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji 
nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). W ramach 
Konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego 
(np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób 
niepełnosprawnych. 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 01.08.2021 r. 
do 01.02.2022 r 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 
ze zm.); 

 stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.); 

 uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
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oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 
Wysokość dotacji: 

 dotacje do 50 000 zł brutto; 

 wymagany wkład finansowy minimum 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 czerwca 2021 roku. Wniosek należy złożyć w 
wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż 
wniosek”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 
 
 

 
 
 
„Fundacja PZU z Kulturą” 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół 
podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów 
ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. 
mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. 2. Fundacja wspiera organizację interesujących i 
rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i 
towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację 
projektu zgodnie z celami konkursu 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 01.10.2021 r. 
do 01.04.2022 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 
ze zm.), 

 stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.); 

 uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 ze 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. 

Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem umocowania do 
występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania 
własnego konta bankowego. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacje do 15 000 zł brutto; 

 wkład własny finansowy minimum 10% wartości dotacji. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 lipca 2021 r. Wnioski należy składać w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem strony Fundacji (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w 
systemie on-line). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

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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Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
1. Konkurs Grantowy 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie na realizację działań organizacji pozarządowych, prowadzonych na terenie 
całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych: 

 Obszar 1. Ochrona praw człowieka.  

 Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.  

 Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.  

 Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego 
Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:  

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej; 

 Fundacja Edukacja dla Demokracji; 

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Liderem konsorcjum zarządzającym programem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego (FRDL).  
Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy 
EOG. 
 
Wnioski mogą składać (samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty) tylko podmioty, które 
spełniają następujące kryteria: 

 są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

 w momencie rozpoczęcia naboru (17 marca 2021 r.) są zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy w przypadku 
ubiegania się o mały grant lub 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o duży grant; 

 przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub jeśli nie są 
zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za 
ostatni rok sprawozdawczy lub za ostatnie 12 miesięcy; 

 są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i 
podmiotów komercyjnych. 

Wnioskodawcami mogą być: 

 stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; 

 spółdzielnie socjalne; 

 spółki non-profit; 

 koła gospodyń wiejskich; 

 kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

Partnerstwo projektowe może mieć zarówno charakter lokalny czy regionalny, jak i krajowy czy międzynarodowy. 
Partnerstwa międzynarodowe można zawiązać z podmiotami z:  

 Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu);  

 innych Państw-Beneficjentów, czyli 14 krajów, w których tak jak w Polsce realizowany jest Program Aktywni 
Obywatele (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii i Węgier);  

 państw ościennych: Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków w konkursie wynosi 11 955 000 EUR; w podziale na poszczególne obszary wsparcia: 
o Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 EUR; 
o Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 

EUR; 
o Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w 

tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 EUR; 
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o Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): 
kwota 2 000 000 EUR. 

 Podział dotacji pod względem ścieżki: 
o mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR; 

 czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy; 
 wkład własny nieobowiązkowy; 
 dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, 

tj. 17 marca 2021 roku); 
 konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w 

wybranym obszarze tematycznym; 
 możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-

Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu); 
 możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5060 EUR 

(maksymalnie 22% kwoty grantu); 
o duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR; 

  czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy; 
 wkład własny: nieobowiązkowy; 
 dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru 

wniosków, tj. 17 marca 2021 roku); 
 wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w 

wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku 
projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 
marca 2021 roku); 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-
Darczyńców: do 12 600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu); 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18 480 
EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 17 maja 2021 roku do godz. 12:00.. Wnioski można złożyć 
wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, 
dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-1/ 
 
 





















 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-1/
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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/ 

 
 
 
 
Erasmus+ 
Akcja 1. Mobilność edukacyjna 
Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą 
 
Celem Konkursu jest: 

 dla zad. Mobilność osób młodych – wymiany młodzieżowe: realizacja spotkań edukacyjnych co najmniej dwóch 
grup młodzieży z różnych krajów. Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi, który interesuje 
młodzież, a jednocześnie jest zgodny z priorytetami programu Erasmus+ i wykorzystuje metody edukacji 
pozaformalnej. Szczególny nacisk kładziony jest na inicjatywę młodzieży oraz jej aktywny udział na wszystkich 
etapach realizacji projektu. To czas na zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. Młodym 
ludziom muszą towarzyszyć pełnoletni liderzy. Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. 
Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy. W projekcie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co 
najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników 
projektu wynosi 16 osób, maksymalna 60 osób. 

 dla zad. Mobilność osób pracujących z młodzieżą: rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które 
pracują z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które 
zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzyskać wsparcie na organizację 
szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży (trwających od dwóch dni do dwóch miesięcy, z 
wyłączeniem czasu podróży). Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy. W Mobilności osób pracujących z 
młodzieżą mogą uczestniczyć osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): 
o instruktorzy, 
o wychowawcy, 
o pedagodzy, 
o wolontariusze, 
o liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, 
o opiekunowie świetlic itd. 
Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów, a udział może wziąć 
maksymalnie 50 osób. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje młodzieżowe; 

 stowarzyszenia i fundacje; 

 instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 

 stowarzyszenia regionów; 

 europejskie grupy współpracy terytorialnej; 

 podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu. 
Państwa uczestniczące w programie 

 27 krajów członkowskich UE; 

 kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

 kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia, 
Wielka Brytania; 

 do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej; ich szczegółowa lista 
znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work. 

mailto:bilateralne@frse.org.pl
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Wysokość dotacji: 

 koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu); 

 koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju); 

 koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia; 

 wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych 
oraz koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych 
kosztów). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 11 maja 2021 roku do godz. 12:00. Wnioski, wyłącznie w formie 
elektronicznej, można składać poprzez stronę https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/.  
W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektora Młodzież z przyczyn technicznych (błąd 
formularza ERR-01), Organizator prosi o wysłanie, w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, 
wiadomości e-mail na adres: eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz 
wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które Wnioskodawca chce wysłać. Obowiązkowo 
należy również dołączyć widok ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było 
niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-mlodziez/ 
 
 

 
 
 
Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 
 
Celem Programu jest wsparcie organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji 
Europejskiej. Europejski Korpus Solidarności to program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się 
zaangażować działania solidarnościowe w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na 
rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom 
możliwość zaangażowania się oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności. EKS 
skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych, oraz w wieku od 18 
do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną. 
Organizacje, która chcą włączyć wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne działania grup młodych 
ludzi, mogą ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wcześniej 
jednak organizacje te muszą uzyskać Znak Jakości EKS. 
Nowy program promuje włączenie społeczne i różnorodność oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym 
ludziom równego dostępu do możliwości Europejskiego Korpusu Solidarności. We wspieranych projektach EKS 
promuje zielone działania, czyli wszelkie działania na rzecz środowiska naturalnego. 
Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do transformacji cyfrowej, wspierając projekty, które rozwijają 
umiejętności cyfrowe oraz służą pogłębianiu wiedzy na temat zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z 
technologią cyfrową. Ponadto EKS promuje zaangażowanie młodych ludzi w procesy demokratyczne. Program, 
którego sercem jest wolontariat, ułatwia młodym ludziom aktywność społeczną i stawanie się osobami 
przyczyniającymi się do zmian. 
Program wspiera działania związane z nieprzewidzianymi wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie skutkom 
pandemii COVID-19 i wychodzeniu z niej, szczególnie w obszarze profilaktyki i wsparcia zdrowia. Program 
mobilizuje wolontariuszy do wspierania projektów zajmujących się różnymi wyzwaniami zdrowotnymi. 
W latach 2021-2027 Europejski Korpus Solidarności wspiera następujące projekty: 

 Wolontariat – daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz 
społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat 
indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 
miesięcy. Wsparcie tego typu projektów obejmuje: 
o koszty podróży; 
o wsparcie organizacyjne; 
o koszty działań; 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/
mailto:eforms@erasmusplus.org.pl
https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-mlodziez/
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o wsparcie procesu włączania; 
o kieszonkowe; 
o wsparcie językowe, 
o koszty nadzwyczajne; 
o koszty działań uzupełniających; 
o ubezpieczenie. 

 Projekty Solidarności – to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania 
kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach. Organizacja może włączyć się w działanie zaplanowane przez 
grupę minimum pięciu osób, które w otaczającym środowisku dostrzegają problem i mają pomysł, by go 
rozwiązać. Organizacja reprezentujecie tę grupę i pełni funkcję wspierającą – swoim doświadczeniem pomaga 
mniej doświadczonym działaczom zrealizować ich projekt. Dofinansowanie Projektów Solidarności w ramach 
programu Europejski Korpus Solidarności obejmuje trzy następujące kategorie budżetowe: 
o zarządzanie projektem – koszty związane z zarządzaniem projektem i wdrażaniem kolejnych etapów 

działań projektowych (np. przygotowania, realizacja działań, ewaluacja, kontynuacja i upowszechnianie 
rezultatów projektu); 

o koszty coachingu – koszty zatrudnienia do projektu osoby pełniącej rolę coacha; 
o koszty nadzwyczajne – koszty związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób z mniejszymi 

szansami. 

 Pomoc humanitarna – EKS rozszerza swój zakres o działania wolontariackie wspierające pomoc humanitarną 
w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. 
Program pomoże sprostać wyzwaniom humanitarnym w krajach trzecich, w których prowadzone są działania 
pomocy humanitarnej UE. 

Nowy program będzie zatem koncentrował się na projektach wolontariatu i solidarności. Staże i miejsca pracy, które 
były działaniem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 2018-2020, nie będą kontynuowane w nowej edycji 
programu.  
W Europejskim Korpusie Solidarności rozróżniamy 2 rodzaje krajów: 

 kraje programu: kraje UE – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia , Hiszpania, Szwecja; Kraje objęte programem spoza UE – Islandia, 
Macedonia Północna, Turcja, Liechtenstein; 

 kraje partnerskie (sąsiadujące z UE) – Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i 
Hercegowina, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Kosowo, Liban, Libia, Mołdawia, Czarnogóra, Maroko, Norwegia, 
Palestyna, Rosja, Serbia, Syria, Tunezja, Ukraina. 

Niektóre działania są otwarte dla obu typów krajów, inne mają bardziej ograniczony zakres (dokładny zasięg dla 
krajów można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej temu konkretnemu działaniu). 
 
Wnioski mogą składać:  

 Projekty wolontariackie: każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, która posiada Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek o dofinansowanie 
Projektów Wolontariatu; 

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

C5%84&name=&pic=&inclusion_topic=&op=Apply+Filter.  

 
Wysokość dotacji: łączny budżet na lata 2021-2027 – 1 009 000 000 euro. 
 

Termin składania wniosków: 

 Projekty wolontariackie i Projekty solidarnościowe: 
o 28 maja 2021 r. do godz. 12.00;  
o 5 października 2021 r. do g. 12.00.  

 Termin składania wniosków o znak jakości dla wolontariatu pomocy humanitarnej upływa 22 września 2021 r. 
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Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w Konkursie w roku 2021 mają formę formularza online 

(web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. Na platformie Erasmus+ and European 

Solidarity Corps. należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie 

do dostępnych formularzy wniosków. https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/hom.  

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eks.org.pl/ 
 
 

 
 
 

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. 

 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. 

https://eks.org.pl/
tel:+48222906622
tel:+48797904506
mailto:sekretariat@solidarityfund.pl
http://www.solidarityfund.pl/
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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, 

 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.  

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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Termin składania wniosków – nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji 
wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego 
uzasadnienie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx  

 


 
 
 

Fundacja Techsoup 

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

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

 
 

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

 
Forma wsparcia:  

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

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

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

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

Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iWebReader, Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, 
Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl. 
 
Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są na bieżąco. Sprzęt i oprogramowanie można uzyskać 
poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a po złożeniu zamówienia na 
adres organizacji zostanie wysłany e-mail z proformą. Na jej podstawie należy dokonać płatności. Tytuł przelewu 
powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Program 
Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zależny jest od partnera programu: 

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

 

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

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

fwpn@fwpn.org.pl  
 
 
 

 
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. 
 
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 
 


http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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
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„RAZAM-RAZEM-ZUZAM“ 

 
Celem Konkursu jest umożliwienie przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację 
wspólnych projektów z ułatwioną ścieżką finansowania na rzecz zbliżenia i w geście solidarności z Białorusią – z 
Białorusinami z odwagą wyrażającymi pokojową wolę zmian demokratycznych. Przypadające w 2021 dwie okrągłe 
rocznice: 30-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (17.06.1991) oraz 
30-lecia ogłoszenia Deklaracji Suwerenności Państwowej Białorusi (25.08.1991) stwarzają okazję do mobilizacji 
potencjału społeczeństw Polski i Niemiec oraz ożywienia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE na rzecz 
Białorusi. 
Wsparcie mogą pozyskać wspólne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec, które: 

 wspierają proces przemian demokratycznych na Białorusi w drodze dialogu, wymiany doświadczeń i transferu 
wiedzy społeczeństwa obywatelskiego; 

 wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi poprzez sieciowanie z organizacjami 
partnerskimi w Polsce i w Niemczech, rozwój kontaktów międzyludzkich oraz rozbudowę nowych trójstronnych 
formatów współpracy; 

 podtrzymują zainteresowanie krajem sąsiada szerokiej opinii publicznej w Polsce i w Niemczech; 

 zmieniają stereotypowy sposób postrzegania Białorusi jako „ostatniej dyktatury Europy” poprzez ukazanie 
realnego i zróżnicowanego obrazu kraju; 

 uwrażliwiają na szczególną historię i położenie geograficzne Białorusi między UE i Rosją. 
Wspierane będą trójstronne projekty z udziałem białoruskiej organizacji partnerskiej lub przedstawicieli Białorusi 
albo działających w Polsce, Niemczech i innych krajach (np. na Litwie) aktywnych organizacji białoruskich na 
emigracji. W każdym przypadku wymagany jest udział strony białoruskiej. Ze względu na szczególną rolę kobiet w 
protestach na Białorusi, chętnie wspierane będą projekty dotyczące tej grupy docelowej i kwestii równouprawnienia. 
Poza tym mile widziane będą projekty koncentrujące się bądź zlokalizowane w obszarze pogranicza polsko-
białoruskiego. 
Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane 
przestrzeni wirtualnej. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii Covid-19 Organizator stawia na 
cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, 
spotkań i prezentacji. 
Okres realizacji projektów: 15.04.2021-30.11.2021. 
 
Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z białoruskim 
partnerem z Białorusi lub na emigracji zamierzają zrealizować solidarnościowy projekt dla Białorusi. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.700 Euro; 

 kwota dofinansowania do 80% całkowitych kosztów projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 marca 2021 roku do 
31 października 2021 roku. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online 
https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-należy zaznaczyć w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w 
ramach programu „RAZAM-RAZEM-ZUZAM”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fwpn.org.pl/aktualnosci/razam-razem-zuzam-M248xw 
 
 



 
 

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/razam-razem-zuzam-M248xw
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Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski 

ul. Szpitalna 5/3 
00-031 Warszawa 

tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05 
julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl 

www.funduszobywatelski.pl  
 

 
 
 
Szybkie granty 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która: 

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

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

 wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne, 

 zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

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

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







 
 
 

http://www.funduszobywatelski.pl/
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa 

tel. +48 222 628 702 
fax +48 222 628 701 

www.gilead.com 
 
 
 
 
Konkurs “Pozytywnie Otwarci 2021” 
 
Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w 
dwóch ogólnych Obszarach: 

 Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na 
AIDS. 

 Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w 
szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. 

Celem Konkursu będzie w szczególności zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w bardziej 
szczegółowych Obszarach: 

 I. Działania mające na celu szersze otwarcie społeczności HIV+ na osoby z nowo wykrytym zakażeniem oraz 
tworzenie innowacyjnych platform komunikacji skierowanych do tej grupy społecznej. 

 II. Działania na rzecz profilaktyki HIV prowadzone w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem rozwiązań 
technologicznych pozwalających na docieranie do szerokich grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem 
osób w wieku 18-40 lat. 

 III. Efektywna promocja testowania w kierunku zakażenia HIV w obliczu drastycznego spadku liczby testów 
wykonanych w dobie pandemii COVID-19. 

 IV. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie zdrowego życia z wirusem, a w szczególności chronienia się 
przed skutkami chorób towarzyszących zakażeniu HIV, które mogą pojawiać się w czasie długoletniej terapii 
ARV. 

 V. Edukacja dorastającej młodzieży żyjącej z HIV wobec zagrożenia stygmatyzacją oraz konieczności 
podejmowania samodzielnych decyzji o kontynuacji terapii i wchodzeniu w związki partnerskie. 

Czas realizacji projektu zamyka się w przedziale od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe; 

 organy samorządów lokalnych; 

 publiczne placówki ochrony zdrowia na terytorium RP. 
 
Wysokość dotacji: granty o wartości do 20 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2021 roku. Formularz Zgłoszeniowy należy pobrać ze 
strony serwisu www.pozytywnieotwarci.pl., wypełnić a następnie przesłać na adres biuro@pozytywnieotwarci.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html 
 
 









 
 
 

www.gilead.com
http://www.pozytywnieotwarci.pl/
http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
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Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 

USA 
 

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

 reklamy będą całkowicie tekstowe (nie będą zawierały filmów ani obrazów). 
 będą pojawiać się tylko na stronach wyników wyszukiwania Google pod reklamami płatnymi. 
 wszystkie kampanie muszą być kierowane na słowa kluczowe. 
 maksymalny koszt kliknięcia (CPC) wynosi 2 USD. 
Aplikacja wyświetla reklamy organizacji w wyszukiwarce osobom, które szukają w Google organizacje non-profit 
podobne do zgłoszonej do wsparcia, dzięki czemu pomaga docierać do nowego grona odbiorców. 
Google Ad Grants ułatwia ludziom przekazywanie darowizn na cel zgłoszonej organizacji (im łatwiej jest im 
przekazać darowiznę, tym bardziej prawdopodobne, że będą to robić). 
 
Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać organizacji Non-Profit. 
Podmioty i organizacje administracji państwowej, szpitale i firmy medyczne, szkoły, instytucje akademickie i 
uczelnie nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, ale kwalifikują się filantropijne 
działy instytucji edukacyjnych. 
 
Wysokość dotacji to 10 tys. USD miesięcznie do wykorzystania na reklamy w Google Ads, programie reklamowym 
online firmy Google.  
Organizacje mogą skorzystać z oferty, która jest dostępna w dwóch wariantach: 

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

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

 
Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi: 

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

stronie programu Google dla Organizacji Non-Profit); 
 potwierdzić i zaakceptować wymagane przez Google oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji 

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







 
 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
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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/  

 
 



 
 

Komisja Europejska – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) 

1049 Bruxelles/Brussel 
Belgia 

 
 
 
 

Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 
Komponent „Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli” - Europejska pamięć 
 
Celem Konkursu jest wspieranie projektów mających na celu upamiętnienie wydarzeń w najnowszej historii 
Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, oraz podnoszenie świadomości obywateli 
Europy na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości, zwiększając tym samym ich 
zrozumienie Unii, jej pochodzenia, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i 
tolerancji. 
Inicjatywy polityczne UE wspierane w ramach tego zaproszenia to: 

 Strategia UE dotycząca zwalczania antysemityzmu; 

 Plan UE na rzecz walki z rasizmem na lata 2020-20255; 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
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 Ramy strategiczne UE dotyczące Romów w zakresie równości, integracji i uczestnictwa. 
W związku z tym projekty muszą uwzględniać jeden (lub oba) z priorytetów polityki ustalonych na 2021 r.: 

 1. Upamiętnianie i prowadzenie badań naukowych i edukacji na temat zbrodni popełnionych w okresie reżimów 
totalitarnych. 

 2. Opór, przemiany demokratyczne i konsolidacja demokratyczna w UE. 
 
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne z krajów członkowskich EU lub spoza Unii (ale 
powiązane z programem CERV) – organizacje pozarządowe/organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego/organizacje kulturalne/organizacje młodzieżowe/badawcze/ edukacyjne. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet w 2021 roku 4 515 000 EUR; 

 kwota dofinansowania nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 kwietnia 2021 roku do 22 czerwca 2021 roku, 
do godz. 17:00. Wnioski należy składać w formie elektronicznej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-
rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3109450
2,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null
;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPr
iorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;to
picListKey=topicSearchTablePageState 
 
 

 
 
 
Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 
Komponent „Wartości unijne” 
 
Celem Konkursu jest ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości na temat praw poprzez zapewnianie 
wsparcia finansowego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym na poziomie lokalnym, 
regionalnym i ponadnarodowym w promowaniu i kultywowaniu tych praw, wzmacniając w ten sposób również 
ochronę i propagowanie wartości Unii oraz poszanowanie praworządności i przyczyniając się do budowanie 
bardziej demokratycznej UE, demokratycznego dialogu, przejrzystości i dobrych rządów. 
Oczekuje się, że sieci europejskie przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów: 

 Budowanie potencjału organizacji krajowych lub regionalnych działających w obszarach objętych dotacją. 

 Budowanie i zwiększanie zdolności partnerów sieciowych do opracowywania spójnych i skoordynowanych 
działań w celu promowania odpowiednich celów politycznych. 

 Poszerzenie zasięgu sieci, w tym nowych partnerów. 

 Wymierny wzrost wpływu działalności sieci w odpowiednich obszarach polityki. 
Oczekuje się, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na szczeblu UE w obszarze pamięci o 
Europie oraz zaangażowania i udziału obywateli przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących 
celów: 

 Budowanie i zwiększanie ich zdolności do rozwijania spójnych i skoordynowanych działań ponadnarodowych w 
celu promowania odpowiednich celów politycznych na szczeblu UE. 

 Wymierny wkład stałych, zwykłych i regularnych działań ponadnarodowych organizacji w realizację 
odpowiednich celów politycznych na szczeblu UE i wykazujący wymierny wzrost wpływu w odpowiednich 
obszarach polityki. 

Oczekuje się, że europejskie ośrodki analityczne działające w obszarze pamięci o Europie oraz zaangażowania i 
uczestnictwa obywateli przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 Zapewnienie powiązania między badaniami a kształtowaniem polityki na szczeblu europejskim, co pomaga 
znaleźć rozwiązania problemów. 

 Ułatwianie interakcji między naukowcami, środowiskiem akademickim i decydentami. 
Dotacje te sfinansują koszty operacyjne sieci, organizacji lub think tanku oraz te działania, które mają wartość 
dodaną dla UE i przyczyniają się do realizacji celów programu, w tym: działania analityczne, szkolenia i działania w 
zakresie budowania zdolności, konferencje, wzajemne uczenie się, współpraca, podnoszenie świadomości 
działania informacyjne, komunikacyjne i upowszechniające. Wnioskodawcy muszą przedstawić szczegółowy roczny 
program prac na okres 12 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać osoby prawne, prywatne organizacje non-profit z krajów członkowskich EU, będące w 
partnerstwie ramowym w obszarze wartości unijnych. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet w 2021 roku 20 900 000 EUR; 

 procent i kwota dofinansowania nieznane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 kwietnia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku, 
do godz. 17:00. Wnioski należy składać w formie elektronicznej  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-
sga;callCode=CERV-2021-OG-
SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogrammePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missio
n=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCut
tingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=fa
lse;topicListKey=callTopicSearchTableState 
 
 

 
 
 
Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 
Komponent „Wartości unijne” (czteroletnie ramowe umowy o partnerstwie) 
 
Celem Konkursu jest ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości na temat praw poprzez zapewnianie 
wsparcia finansowego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym na poziomie lokalnym, 
regionalnym i ponadnarodowym w promowaniu i kultywowaniu tych praw, wzmacniając w ten sposób również 
ochronę i propagowanie wartości Unii oraz poszanowanie praworządności i przyczyniając się do budowanie 
bardziej demokratycznej UE, demokratycznego dialogu, przejrzystości i dobrych rządów. 
Niniejsze zaproszenie ma na celu zawarcie czteroletnich ramowych umów o partnerstwie z sieciami europejskimi, 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na szczeblu UE i europejskimi ośrodkami analitycznymi, 
których statutowym celem jest ochrona i promowanie wartości Unii. 
W szczególności partnerzy ramowi powinni być aktywni w: 

 promowaniu i ochronie wartości Unii; 

 promowaniu równości, zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji; 

 promowaniu równości płci; 

 zwalczaniu rasizmu, ksenofobii i wszelkich form nietolerancji; 

 ochronie i promowaniu praw dziecka; 

 promowaniu pamięci o Europie; 

 promowaniu zaangażowania obywateli; 

 zapobieganiu i zwalczaniu przemocy na tle płciowym; 

 zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Roczne dotacje operacyjne, które mają być podpisane na podstawie tych ramowych umów o partnerstwie, zwiększą 
zdolność tych sieci do aktywnego przyczyniania się do rozwoju i wdrażania polityk UE w tych obszarach. 
Oczekuje się, że sieci europejskie przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów: 

  Budowanie potencjału organizacji krajowych lub regionalnych działających w obszarach objętych dotacją. 

 Budowanie i zwiększanie zdolności partnerów sieciowych do opracowywania spójnych i skoordynowanych 
działań w celu promowania odpowiednich celów politycznych. 

 Poszerzenie zasięgu sieci, w tym nowych partnerów. 

 Wymierny wzrost wpływu działalności sieci w odpowiednich obszarach polityki. 
Oczekuje się, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na szczeblu UE w obszarze pamięci o 
Europie oraz zaangażowania i udziału obywateli przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących 
celów: 

 Budowanie i zwiększanie ich zdolności do rozwijania spójnych i skoordynowanych działań ponadnarodowych w 
celu promowania odpowiednich celów politycznych na szczeblu UE. 

 Wymierny wkład stałych, zwykłych i regularnych działań ponadnarodowych organizacji w realizację 
odpowiednich celów politycznych na szczeblu UE i wykazujący wymierny wzrost wpływu w odpowiednich 
obszarach polityki. 

Oczekuje się, że europejskie ośrodki analityczne działające w obszarze pamięci o Europie oraz zaangażowania i 
uczestnictwa obywateli przyczynią się do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów: 

 Zapewnienie powiązania między badaniami a kształtowaniem polityki na szczeblu europejskim, co pomaga 
znaleźć rozwiązania problemów. 

 Ułatwianie interakcji między naukowcami, środowiskiem akademickim i decydentami. 
 
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne z krajów członkowskich EU lub spoza Unii (ale 
powiązane z programem CERV). 
 
Wysokość dotacji: łączny budżet, kwota ani procent dotacji nieznane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 kwietnia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku, 
do godz. 17:00. Wnioski należy składać w formie elektronicznej  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-
fpa;callCode=CERV-2021-OG-
FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogrammePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missio
n=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCut
tingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=fa
lse;topicListKey=callTopicSearchTableState 
 
 











 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów 

1049 Bruxelles/Brussel 
Belgia 

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_pl 
 
 
 
 
„Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV): konkurs DAPHNE – zapobieganie i zwalczanie przemocy 
ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów koncentrujących się na: 

 Wczesnym wykrywaniu, zapobieganiu i ochronie i/ lub wsparciu dla kobiet, dzieci, młodzieży i ofiar LGBTIQ lub 
potencjalnych ofiar przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wynikających z pandemii COVID-19. 

 Zapobieganiu przemocy uwarunkowanej płcią poprzez zajęcie się męskością i zaangażowaniem mężczyzn i 
chłopców. 

Cele DAPHNE - zwalczanie przemocy, w tym przemocy uwarunkowanej płcią: 

 zapobieganie i zwalczanie na wszystkich poziomach wszelkich form przemocy ze względu na płeć wobec 
kobiet i dziewcząt oraz przemocy domowej, również poprzez promowanie standardów określonych w Konwencji 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja 
stambulska); 

 zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży, a także przemocy wobec innych 
grup ryzyka, takich jak osoby LGBTIQ i osoby niepełnosprawne; 

 wspieranie i ochrona wszystkich bezpośrednich i pośrednich ofiar takiej przemocy, jak: przemoc domowa w 
rodzinie lub przemoc w związkach intymnych oraz wspieranie i zapewnianie takiego samego poziomu ochrony 
w całej Unii ofiarom przemocy ze względu na płeć. 

 
Wnioski mogą składać: podmioty prawne lub osoby prywatne z krajów członkowskich EU lub spoza Unii (ale 
powiązane z programem CERV) – organizacje pozarządowe/organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego/organizacje kulturalne/organizacje młodzieżowe/ badawcze/ edukacyjne. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 17 700 000 EUR; 

 dotacje 75 000 EUR-1 000 000 EUR; 

 procent dofinansowania nieznany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 15 czerwca 2021 roku do godz. 17:00.  Wnioski należy składać 
drogą elektroniczną za pośrednictwem strony konkursu (link poniżej). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-
daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=3109
4501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=nul
l;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;
orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=DAPHNE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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„Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 
Komponent „Równość, prawa i równość płci” 
 
Celem Konkursu jest wspieranie kompleksowego i przekrojowego podejścia i konkretnych działań w celu 
zapobiegania i zwalczania nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji, w szczególności ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową, które przejawiają 
się w postaci dyskryminacji Cyganów, antysemityzmu, nienawiści antymuzułmańskiej, afrofobii i fobii LGBTIQ, 
offline i online. 
W tym celu finansowane będą następujące priorytety: 

 Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. 

 Promowanie zarządzania różnorodnością i integracji w miejscu pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym. 

 Zwalczanie dyskryminacji osób LGBTIQ i promowanie równości LGBTIQ poprzez wdrażanie strategii na rzecz 
równości LGBTIQ. 

 Zapobieganie, zgłaszanie i przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie. 
 
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne z krajów członkowskich EU lub spoza Unii (ale 
powiązane z programem CERV). 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 9 900 000 EUR; 

 dotacje od 75 000 EUR; 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 15 czerwca 2021 roku do godz. 17:00. Wnioski należy składać 
drogą elektroniczną za pośrednictwem strony konkursu (link poniżej). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-
equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,310945
02,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null
;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPr
iorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;to
picListKey=topicSearchTablePageState 
 
 















 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


  

 

- 55 - 
 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

ul. Karolkowa 30 
01-207 Warszawa 
tel. (22) 376 76 76 

kontakt@kowr.gov.pl 
https://www.kowr.gov.pl/ 

 
 
 
 

“Bitwa Regionów” 
Edycja 2021 

 
Celem Konkursu jest: 

 promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych; 

 promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także 
systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, 
wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 481). 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej obejmującej łącznie: 

 przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla 
regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich zwanego dalej KGW (z wyłączeniem deserów); 

 przygotowanie potrawy wg. ww. przepisu i wykonanie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu wideo. 
Przez potrawy regionalne rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z 
tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. 
Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW, którym w stosunku do 
Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub 
roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i 
ochrony danych osobowych. 
 
Wnioski mogą składać wyłącznie koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 165), lub ich związki, o których mowa w 
art. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania 
jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; 
upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw 
domowych. 
W Konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu pn. „Bitwa Regionów”. 
W Konkursie mogą wziąć udział KGW biorące udział w poprzednich edycjach konkursu pn. „Bitwa Regionów”, które 
zakwalifikowały się do finału wcześniejszych edycji Konkursu, pod warunkiem, że zgłoszona Praca konkursowa 
dotyczy potrawy innej niż potrawa zakwalifikowana do finału Konkursu w poprzednich jego edycjach. 
 
Wysokość dotacji: nagrody pieniężne za zajęcie I, II, III miejsca przyznawane na obu etapach Konkursu: 

 Etap I 
o I miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł; 
o II miejsce nagroda pieniężna o wartości 500 zł; 
o III miejsce nagroda pieniężna o wartości 300 zł; 

 Etap II 
o I miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł; 
o II miejsce nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł; 
o III miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł. 
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Nabór wniosków konkursowych trwa do 31 maja 2021 roku. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie 
przez upoważnionego przedstawiciela KGW do Organizatora drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego i 
pracy Konkursowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl. 
W treści Formularza zgłoszeniowego należy podać: 

 nazwę potrawy, której dotyczy Praca konkursowa; 

 nazwę KGW zgłaszającego Pracę konkursową; 

 adres do korespondencji; 

 dane do kontaktu: e-mail i telefon; 

 adres strony internetowej lub kont na portalach społecznościowych KGW (pole nieobowiązkowe); 

 opis receptury i przepisu wykonania dania konkursowego, tj. pracę konkursową (maksymalnie 2000 znaków). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bitwaregionow.pl/ 
 
 

 
 
 

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; 

 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 harmonogramie 
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  
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020 
Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 
Konkurs na skalowanie innowacji społecznej „Opieka domowa na terenach wiejskich” 
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-033/21 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie beneficjenta, którego zadaniem będzie realizacja działań mających na celu 
upowszechnienie kompleksowej opieki domowej na terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych w takiej formie dla dorosłych mieszkańców tych terenów. Zgodnie z założeniami 
skalowanej innowacji społecznej, pomoc dla osób, których stan zdrowia wymaga otoczenia ich opieką, powinien 
być dopasowany do ich potrzeb oraz być realnym wsparciem dla ich opiekunów. Skalowana innowacja może 
stanowić wsparcie dla osób „uwięzionych” w swoich domach na wsiach i szansę na zapobieganie pojawieniu się 
czy pogłębianiu niepełnosprawności. Zakłada ona płynny model opieki nad osobami chorymi i ich opiekunami, 
traktując osobę chorą, opiekunów, środowisko społeczne (sąsiedzi) i zespół opieki domowej jako jeden organizm. 
Nie koncentruje się ona na ulepszeniu jednego elementu (np. tylko praca nad empatycznym zespołem albo 
motywowanie do pomocy sąsiedzkiej albo pomoc dla opiekuna), ale proponuje całościowy model opieki domowej 
na terenach wiejskich. Model opieki domowej jest skierowany do osób starszych z pogłębiającą się 
niepełnosprawnością (np. w przebiegu demencji, po udarach, chorzy, w przypadku których nie jest prowadzone 
leczenie przyczynowe). Polega na dostarczeniu profesjonalnej pomocy dzięki zespołowi tj.: lekarz, pielęgniarka, 
fizjoterapeuta, psycholog oraz opiekun/ka. Rolą opiekuna/ki jest pomoc w codziennych czynnościach – toaleta i 
pielęgnacja chorego, ale też w przypadku osób samotnych przyniesienie drewna na opał czy pomoc w 
przygotowaniu posiłku. Opiekun/ka wykonuje z podopiecznym ćwiczenia, jeśli tak zalecił fizjoterapeuta. Rolą 
opiekuna/ki jest również odciążenie opiekunów osób chorych w sytuacjach tego wymagających (opiekun ma np.: 
wizytę u lekarza, musi zrobić zakupy itd.). Zespół edukuje, przygotowuje opiekunów osób chorych do ćwiczeń, 
sprawowania opieki i sposobów pielęgnacji. Innym istotnym elementem modelu opieki domowej na terenach 
wiejskich jest współpraca z podmiotami świadczącymi standardowe usługi społeczne i zdrowotne, np. lekarzami 
rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pracownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Współpraca 
polega przede wszystkim na planowaniu najskuteczniejszych form opieki dla osoby potrzebującej, a opieka 
świadczona zgodnie z modelem (skalowaną innowacją społeczną) może być uzupełnieniem standardowych usług 
społecznych i zdrowotnych na terenach wiejskich. 
Zadaniem beneficjenta w tym konkursie będzie realizacja ogólnopolskiego projektu mającego na celu skalowanie 
ww. innowacji społecznej. Będzie on odpowiedzialny za dotarcie do potencjalnych grantobiorców, czyli podmiotów 
wdrażających innowację, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu, na początkowym 
etapie w celu optymalnego wykorzystania istniejących zasobów na terenie wdrażania innowacji (animacja 
środowisk lokalnych) oraz na etapie wdrażania innowacji, w szczególności w zakresie zarządzania zmianą i 
opracowania metody funkcjonowania opieki domowej na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektu 
grantowego. Do zadań beneficjenta będzie należało również nawiązanie współpracy z innymi interesariuszami 
projektu (np. przedstawicielami instytucji decydujących o wykorzystaniu wskazanej wyżej innowacji społecznej na 
szerszą skalę, przedstawicielami instytucji systemu pomocy społecznej oraz systemu ochrony zdrowia). Założenia 
w tym zakresie beneficjent będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji. Założeniem w 
konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki 
funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się usługami społecznymi i zdrowotnymi w Polsce. Zadaniem 
wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona przez co najmniej 20 takich podmiotów w 
Polsce i obejmie opieką domową co najmniej 200 dorosłych mieszkańców terenów wiejskich. 
Główne etapy wdrażania innowacji: 
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 Etap 1. Budowa zespołu opieki domowej w następującym składzie: 
o lekarz; 
o pielęgniarka; 
o psycholog; 
o fizjoterapeuta; 
o opiekun/opiekunka. 

 Etap 2. Kwalifikowanie do opieki podczas pierwszej wizyty lekarza. 

 Etap 3. Opracowanie indywidualnego planu usług dla każdej osoby chorej objętej opieką domową - sytuacja i 
potrzeby są oceniane przez zespół opieki, który ustala indywidualny plan usług społecznych i zdrowotnych, w 
tym opracowuje wstępny harmonogram wizyt (jaka osoba, ile razy w tygodniu/miesiącu). 

 Etap 4. Realizacja indywidualnego planu usług poszczególnych osób przez zespół opieki domowej, w tym 
edukacja rodzin lub innych opiekunów osób objętych opieką domową na temat prawidłowego wykonywania 
ćwiczeń i sprawowania opieki nad osobami chorymi; każdy z członków zespołu opieki domowej uczy rodzinę 
lub innych opiekunów sposobów pielęgnacji, zmiany opatrunków, karmienia itp. 

 Etap 5. Regularne (co najmniej raz w miesiącu) spotkania zespołu opieki domowej – ważnym elementem 
innowacji jest połączenie elastyczności z kontrolą i skuteczną wymianą informacji; cały zespół, w tym 
opiekunowie, spotyka się na odprawach i omawia stan zdrowia wszystkich osób objętych opieką. Spotkania 
służą wzajemnemu uczeniu się zespołu, stosowaniu formy superwizji i uwspólnianiu podejścia do osób objętych 
opieką domową; spotkania zespołu nie oznaczają braku potrzeby codziennego kontaktu zespołu w sprawach 
związanych z osobą chorą. 

 Etap 6. Prowadzenie regularnego monitoringu realizacji indywidualnego planu usług – monitoring odbywa się w 
trakcie spotkań zespołu opieki domowej, na którym omawiany jest stan zdrowia psychofizycznego wszystkich 
osób objętych opieką domową oraz konieczność ewentualnych modyfikacji indywidualnego planu usług. 

 Etap 7. Z punktu widzenia innowacji kluczową osobą w zespole opieki domowej jest opiekun/opiekunka. 
Zadaniem tej osoby jest dbanie o ogólny dobrostan osób objętych opieką domową. Może to oznaczać bardzo 
różne typy działań, np. rozmowę, zakupy, przygotowanie posiłków, ale też profilaktykę , w tym wspólne 
wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę, pomoc przy czynnościach higienicznych. Ogromne 
znaczenie ma też gotowość do rozmowy i towarzyszenie chorym, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. 
Opiekun/opiekunka jest też wsparciem dla rodziny lub innych opiekunów osób objętych opieką domową. W 
wielu przypadkach są to osoby w podeszłym wieku, często sami schorowani. Opiekunowie wyręczają ich 
częściowo w codziennych obowiązkach, zapewniają towarzystwo i rozmowę, szczególnie ważną w przypadku 
zmęczenia fizycznego i psychicznego. Opiekunowie pracujący w trybie planowym oraz interwencyjnym 
umożliwiają odciążenie rodzin lub innych opiekunów w sytuacjach tego wymagających, np. wizyta u lekarza 
(opieka wytchnieniowa). Włączenie opiekunów do zespołu opieki domowej wiąże się z optymalnym 
wykorzystaniem zasobów zespołu. Wynika to z możliwości zmniejszenia zaangażowania wykwalifikowanych 
specjalistów w opiekę nad chorymi – od pielęgniarki przez fizjoterapeutów po lekarzy. Opiekunowie mogą 
wykonywać podstawowe czynności pielęgniarskie przy chorych, monitorować ich stan zdrowia, wykonywać z 
nimi, po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez fizjoterapeutę, zalecone ćwiczenia. 

 
Wniosek może składać: 

 Podmiot mający co najmniej 5- letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w 
formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów. Do wniosku o dofinansowanie 
zostaną załączone referencje od min. 2 podmiotów. Użytkownikami w tym konkursie są: 
o podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach (domowej, 

stacjonarnej lub ambulatoryjnej) – potencjalni grantobiorcy; 
o instytucje systemu pomocy społecznej i systemu ochrony zdrowia na różnych szczeblach podziału 

administracyjnego; 
o podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej; 
o organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich. 

 Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym 
wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs 

Partnerstwo 
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W ramach niniejszego konkursu partnerstwo może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy. 
Realizacja projektu w partnerstwie nie jest obligatoryjna. 
 
Wysokość dotacji: 

 planowana alokacja wynosi 3 500 000 zł – dofinansowanie dla 1 wniosku; 

 poziom dofinansowania 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 12 kwietnia 2021 roku do 17 maja 2021 roku do 
godz. 15:00. Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. W tym 
celu należy mieć albo założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl.  
Przy składaniu wniosku są wymagane dodatkowe dokumenty, które stanowią jego integralne części: 

 strategia; 

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

 w przypadku partnerstwa ponadnarodowego list intencyjny od każdego partnera ponadnarodowego. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-
spoleczne-28/ 
 
 

 
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

tel. +48 22 6 280 031 
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa 

 
 

 
 
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 06/2021/WD/DEKiD na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w 
zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności organizacji społecznych w zakresie działań na rzecz obronności 
państwa.  
Cele szczegółowe zadania: 

 popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych; 

 kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i wyrabianie cech charakteru przydatnych w służbie 
wojskowej; 

 sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów podczas prowadzonych zajęć; 

 promocja sportów obronnych i wzrost aktywności fizycznej młodzieży z klas mundurowych. 
Zadanie jest adresowane do młodzieży ze szkół prowadzących działalność na rzecz obronności państwa (klasy 
mundurowe). 
Termin realizacji zadania 01.07.2021-31.10.2021. 
Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu 3-dniowych zawodów we współpracy z jednostką wojskową, w 
tym: 

 opracowaniu regulaminu zawodów; 

 przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia; 

 zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej; 

 zabezpieczeniu transportu dla uczestników; 

 zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników; 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-28/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-28/
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
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 zapewnieniu nagród dla najlepszych uczestników; 

 zorganizowaniu czasu wolnego poprzez zapewnienie zajęć kulturalno-rekreacyjnych; 

 zabezpieczeniu medycznym i ubezpieczeniu zawodów; 

 przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, w tym m. in.: 
o strzelanie z broni krótkiej i długiej; 
o bieg na dystansie minimum 9 km z elementami konkurencji sprawnościowych; 
o pokonywanie OSF – optymalnie; 
o bieg z przeszkodami terenowymi w terenie ze zróżnicowana trudnością ich pokonywania; 
o pierwsza pomoc medyczna na polu walki; 
o pływanie; 

 przeprowadzeniu analizy ryzyka związanego z planowanymi przedsięwzięciami. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają 
w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 
Wysokość dotacji: budżet na realizację zadnia to 230 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 21 maja 2021 roku. Oferty należy składać 
wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do 
Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). 
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferty należy przesyłać na adres: Departament Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa MON Al. Niepodległości 218,00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS 
OFERT NR …. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
062021wddekid 
 
 

 
 
 
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 07/2021/WD/DEKiD na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 
zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "I Ty możesz służyć 
Ojczyźnie" 
 
Celem Konkursu jest: 

 zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m.in. uczniów klas mundurowych, młodzieży 
zrzeszonej w organizacjach proobronnych, studentów -członków Legii Akademickiej, żołnierzy WOT; 

 wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz organizacji 
działających na rzecz obronności; 

 upowszechnienie, rozwój i podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa; 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-062021wddekid
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-062021wddekid
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 tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobroimych społeczeństwa; 

 kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i 
służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.: 

 organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy 
sprawnościowe (m.in. strzeleckie, taktyczno-poligonowe, samoobrony, pierwszej pomocy itp.); 

 organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa, mityngi, 
spartakiady itp.); 

 organizację i przeprowadzenie m.in. obozów, biwaków, zlotów o charakterze sportowo- obronnym. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają 
w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W ramach konkursu mogą być składane oferty wspólne. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) 
organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy działających wspólnie.  
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków w konkursie 3 000 000 zł; 

 wymagany wkład własny finansowy 10%; 

 wymagany wkład własny niefinansowy (łącznie osobowy i rzeczowy) 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 20 maja 2021 roku. Oferty należy składać 
wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do 
Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). 
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferty należy przesyłać na adres: Departament Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa MON Al. Niepodległości 218,00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS 
OFERT NR 07/2021/WD/DEKiD. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
072021wddekid 
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Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
tel. (22) 42 10 100 
esp@mkidn.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport 
 
 
 
 
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; 

 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 

mailto:esp@mkidn.gov.pl
https://www.gov.pl/web/kulturaisport
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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: 

 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 
 
 



 
 
 

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
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
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Program Sportowe Wakacje +  
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest: 

 kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych; 

 promocja zdrowego trybu życia; 

 promowanie wolontariatu sportowego; 

 promowanie wypoczynku w Polsce; 

 podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom 
społecznym; 

 rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej; 

 promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; 

 edukacja patriotyczna poprzez sport; 

 tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach; 

 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, 
osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem. 

Priorytety: 

 tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do 
różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów; 

 organizacja zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i 
obozów sportowych; 

 wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, 
imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia; 

 wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne 
społeczności; 

 wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, 
które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń; 

 wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają 
wsparcia ze środków publicznych; 

 pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach - 
polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich 
postaci historycznych, itp. 

Zadania realizowane w ramach konkursu: 

 Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz 
innych grup społecznych i środowiskowych. 

 Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych. 

 Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie 
operatora krajowego. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, 
stowarzyszenia, fundacje. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków 30 000 000 zł; 

 kwota dofinansowania nieznana; 

 wymagany udział środków własnych  tj. minimum 5% całości kosztów zadań. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 maja 2021 roku. Oferty należy przygotować 
wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. 

https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie 
elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści 
przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć 
stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w 
formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą 
elektroniczną w systemie AMODIT. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----
edycja-2021 
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Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży 
pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie dla jednostek OSP zakupu niezbędnego wyposażenia, w tym środków 
ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa 
strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki 
przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 
roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i 
zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej 
oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem 
ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o 
którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS. 
 
Wnioski mogą składać jednostki OSP deklarujące przystąpienie do realizacji zadania. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet dofinansowania w 2021 roku 79 000 000 zł; 

 kwota dotacji do 5 000 zł dla jednostki OSP. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły, w schemacie opisanym powyżej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-
ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-
udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-
przeciwko-wirusowi-sars-cov-
2?fbclid=IwAR04Lr6vNU7FQ2EiVMAwR7Fs8hh6vf4Puc4S1lUhIC9jUBvyHyxLMrqNsYE 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021
mailto:kontakt@mswia.gov.pl
https://www.gov.pl/web/mswia
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2?fbclid=IwAR04Lr6vNU7FQ2EiVMAwR7Fs8hh6vf4Puc4S1lUhIC9jUBvyHyxLMrqNsYE
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2?fbclid=IwAR04Lr6vNU7FQ2EiVMAwR7Fs8hh6vf4Puc4S1lUhIC9jUBvyHyxLMrqNsYE
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2?fbclid=IwAR04Lr6vNU7FQ2EiVMAwR7Fs8hh6vf4Puc4S1lUhIC9jUBvyHyxLMrqNsYE
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2?fbclid=IwAR04Lr6vNU7FQ2EiVMAwR7Fs8hh6vf4Puc4S1lUhIC9jUBvyHyxLMrqNsYE
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2?fbclid=IwAR04Lr6vNU7FQ2EiVMAwR7Fs8hh6vf4Puc4S1lUhIC9jUBvyHyxLMrqNsYE
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 

tel. +48 22 523 90 00 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

 
 
 
 

„Polska pomoc rozwojowa 2021” 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących 
realizację działań rozwojowych zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2021 tj  

I. zgodnie z podziałem na kraje-beneficjentów i pod względem priorytetów: 

 Białoruś 
o Priorytet: Równe szanse – edukacja; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: 

 Poprawa stanu infrastruktury placówek edukacyjnych, uwzględniająca potrzeby osób z 
niepełnosprawnością. 

 Wspieranie innowacji w systemach nauczania i szkolenie kadr nauczycielskich, aby zapewnić 
wysokiej jakości edukację najsłabszym grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością. 

 Zapewnienie wszystkim bezpiecznego, wolnego od przemocy, inkluzywnego i produktywnego 
środowiska nauczania. 

 Promocja uczenia się przez całe życie. 
o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: 

 Wsparcie regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych skierowanych na zrównoważony wzrost 
gospodarczy.  

 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności takiej, która wykorzystuje innowacyjne 
rozwiązania, narzędzia i technologie. 

 Wsparcie sektora turystyki, zwłaszcza w tworzeniu miejsc pracy oraz promocji lokalnej kultury, 
dziedzictwa przyrodniczego i produktów. 

 Transfer technologii i wiedzy oraz wsparcie dla tworzenia dobrej jakości miejsc pracy, 
odpowiadających na potrzeby lokalnych gospodarek i rynków pracy. 

o Priorytet: Równe szanse – redukcja nierówności; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: 
Wsparcie grup marginalizowanych – w tym osób z niepełnosprawnością, ofiar przemocy domowej i dzieci 
pozbawionych pieczy rodzicielskiej – m.in. poprzez rozwój działań, których celem jest zmniejszenie 
nierówności tych grup. 

o Priorytet: Zdrowie; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: 
 Poprawa jakości i zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej i społecznej, szczególnie dla osób z 

niepełnosprawnością i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej lub pozostających w trudnej sytuacji 
materialnej. 

 Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej (podnoszenie kwalifikacji personelu, rozbudowa 
infrastruktury, doposażenie), m.in. w zakresie przeciwdziałania i leczenia chorób zakaźnych. 

o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: Transfer 
skutecznych, opartych na czystszych technologiach rozwiązań, mających przeciwdziałać degradacji 
środowiska naturalnego. 

 Gruzja 
o Priorytet: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; działania w kierunku osiągnięcia następujących 

rezultatów: 
o Rozwój krajowych i lokalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji 

publicznej do zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom, wynikającym z działalności człowieka i 
reagowania na ww. klęski i katastrofy, a także wzrost zdolności operacyjnych w tym zakresie. 

o Priorytet: Równe szanse – edukacja; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Poprawa stanu infrastruktury placówek edukacyjnych, uwzględniająca potrzeby osób z 

niepełnosprawnością. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja
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 Wsparcie budowy systemu edukacji, odpowiadającego współczesnym wyzwaniom i nowoczesnym 
standardom, w tym szkolenie kadr nauczycielskich. 

 Wsparcie systemu edukacji i szkoleń dla dzieci i osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

o Priorytet: Równe szanse – wzrost gospodarczy i godna praca; działania w kierunku osiągnięcia 
następującego rezultatu: tworzenie godnych i bezpiecznych warunków zatrudnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet oraz osób z niepełnosprawnością. 

o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: 
 Wsparcie wdrażania polityk promujących zrównoważoną turystykę, która umożliwia tworzenie miejsc 

pracy oraz promocję lokalnych produktów i dziedzictwa przyrodniczego. 
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie takiej, która wykorzystuje innowacyjne 

rozwiązania, narzędzia i technologie. 
o Priorytet: Równe szanse – redukcja nierówności; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: 

wsparcie grup marginalizowanych – w tym osób z niepełnosprawnością, ofiar przemocy domowej i dzieci 
pozbawionych pieczy rodzicielskiej – m.in. poprzez rozwój polityk, których celem jest zmniejszenie 
nierówności tych grup. 

o Priorytet: Zdrowie ; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: poprawa jakości i 
zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i społecznych, szczególnie dla ofiar przemocy, dzieci i osób 
niepełnosprawnych. 

o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: 
wspomaganie sektora publicznego, włącznie z lokalnym szczeblem samorządowym, w zakresie stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. 

 Mołdawia 
o Priorytet: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; działania w kierunku osiągnięcia następujących 

rezultatów: 
 Rozwój krajowych i lokalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji 

publicznej do zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom, wynikającym z działalności 
człowieka i reagowania na ww. klęski i katastrofy, a także wzrost zdolności operacyjnych w tym 
zakresie. 

 Wsparcie dostępu do rzetelnej informacji oraz ochrona podstawowych wolności obywatelskich. 
o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: 

 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności takiej, która wykorzystuje innowacyjne 
rozwiązania, narzędzia i technologie. 

 Wsparcie sektora turystyki, zwłaszcza w tworzeniu miejsc pracy oraz promocji lokalnej kultury, 
dziedzictwa przyrodniczego i produktów. 

 Promocja przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodzieży i kobiet oraz na obszarach wiejskich. 
 Transfer technologii i wiedzy oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i promocja 

przedsiębiorczości, w szczególności w niskoemisyjnych i innowacyjnych sektorach gospodarki, w 
tym w branży IT oraz ICT. 

 Ukraina (z wyłączeniem działań na terytorium części obwodów donieckiego i ługańskiego, pozostających poza 
kontrolą rządu w Kijowie oraz okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) 
o Priorytet: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: 

Rozwój krajowych i lokalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji 
publicznej do zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom, wynikającym z działalności człowieka i 
reagowania na ww. klęski i katastrofy, a także wzrost zdolności operacyjnych w tym zakresie. 

o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności takiej, która wykorzystuje innowacyjne 

rozwiązania, narzędzia i technologie. 
 Transfer technologii i wiedzy oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i promocja 

przedsiębiorczości, w szczególności w niskoemisyjnych i innowacyjnych sektorach gospodarki, w 
tym w branży IT oraz ICT. 

o Priorytet: Zdrowie; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Zwiększenie ochrony zdrowia i poprawa jakości opieki zdrowotnej i społecznej (w tym w dziedzinie 

zdrowia psychicznego), kierowanej do osób poszkodowanych w wyników konfliktów zbrojnych i 
innych sytuacji nadzwyczajnych.  
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 Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania i leczenia chorób 
zakaźnych (podnoszenie kwalifikacji personelu, rozbudowa infrastruktury, doposażenie). 

o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: Transfer 
skutecznych rozwiązań, opartych na czystszych technologiach, mających przeciwdziałać degradacji 
środowiska naturalnego. 

 Etiopia (z wyłączeniem terenów przygranicznych w całym kraju, tj. 50 km od granicy w głąb kraju, całego 
regionu Benishangul-Gumuz, całego regionu Gambela, całego regionu Tigraj, całego regionu Somali, z 
wyłączeniem miasta Jijiga i jego najbliższych okolic, części regionów Amhara i Afar 50 km od granicy z 
regionem Tigraj, graniczących ze sobą stref Guji i Gedeo, odpowiednio w Oromii i w Regionie Narodów, 
Narodowości i Ludów Południa, strefy West Wellega, East Wellega oraz East Hararghe w regionie Oromia) 

 Kenia (z wyłączeniem pogranicza z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym: hrabstwa West Pokot, Turkana, 
Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Hrabstwa Lamu, bez wysp archipelagu Lamu) 

 Senegal (z wyłączeniem regionu administracyjnego Ziguinchor, a w szczególności jego obszarów 
przygranicznych z Gambią i Gwineą Bissau oraz okolic trasy z Bignona do Domingos w Gwinei Bissau, tj. 
wzdłuż senegalskiej drogi N4, na odcinku od Bignona na południe - czyli w kierunku Domingos - do przejścia 
granicznego z Gwineą Bissau (ok. 48 km) 

 Tanzania (z wyłączeniem regionu Mtwara – pas do 20 km od granicy Tanzanii z Mozambikiem) 
o Priorytet: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: 

Rozwój krajowych i lokalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji 
publicznej oraz wzrost zdolności operacyjnych w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom, 
wynikającym z działalności człowieka i w zakresie reagowania na ww. klęski i katastrofy. 

o Priorytet: Równe szanse – edukacja; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Usuwanie wszelkich barier – zarówno fizycznych, jak i mentalnych – w dostępie do edukacji na 

wszystkich poziomach, zwłaszcza wyrównywanie szans edukacyjnych dziewczynek i młodych kobiet 
oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem z uwagi na niepełnosprawność. 

 Poprawa warunków nauczania, w tym budowa i poprawa infrastruktury ośrodków edukacyjnych z 
uwzględnieniem poprawy warunków sanitarnych, dostępu do wody i energii elektrycznej (w 
szczególności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii).  

 Wzrost kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i wspieranie współpracy akademickiej. 
 Zwiększenie dostępu do kształcenia technicznego i zawodowego, w szczególności w sektorach 

rolnictwa i przetwórstwa, zielonych technologii i IT. 
o Priorytet: Równe szanse – godna praca; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Tworzenie dobrej jakości miejsc pracy, odpowiadających na potrzeby lokalnej gospodarki i rynku 
pracy, zwłaszcza w sektorach niskoemisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet, 
osób młodych oraz osób z niepełnosprawnością. 

 Tworzenie miejsc pracy, w szczególności w sektorach rolnictwa i przetwórstwa, zielonych technologii 
i IT. 

o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności, 

szczególnie przedsiębiorstw non-profit, grup producenckich, kooperatyw i spółdzielni pracy, a także 
małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowanymi obszarami wsparcia są: 

 sektor rolno-spożywczy, w tym przetwórstwo i przechowywanie żywności; 
 gospodarka odpadami, recycling; 
 turystyka. 

o Priorytet: Redukcja nierówności ; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Wsparcie działań na rzecz zwiększania dostępu do usług społecznych osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem, w tym poprzez eliminowanie dyskryminujących polityk i praktyk. 
 Zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 

o Priorytet: Zdrowie ; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  
 Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury medycznej, sanitarnej i administracyjnej 

podmiotów leczniczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, szczególnie w 
zakresie opieki okołoporodowej. 

 Przeciwdziałanie i leczenie chorób zakaźnych (w tym np. COVID-19 i gruźlicy) oraz prowadzenie 
programów szczepień.  
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 Zwalczanie głodu i niedożywienia w szczególności u dzieci do lat 5, u kobiet w ciąży i matek 
karmiących przez wsparcie podstawowej opieki medycznej oraz szkolenia z zakresu zdrowego 
żywienia dzieci. 

 Promocja, wdrażanie i rozwój edukacji zdrowotnej i higieniczno-prewencyjnej. 
o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów: 

Wzmocnienie zdolności adaptacyjnych i odporności na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne. 
 Poprawa infrastruktury wodnej i sanitarnej, w szczególności w ośrodkach zdrowia, szkołach, 

instytucjach użyteczności publicznej oraz w dużych skupiskach miejskich. 
 Obniżenie poziomu generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję odpadów, ich recykling i 

ponowne użycie. Poprawa cyklu zarządzania odpadami (w tym oczyszczania ścieków) oraz wsparcie 
polityk i praktyk w zakresie przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów. 

 Wsparcie działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, ochrony, odtworzenia i 
zrównoważonego użytkowania ekosystemów. 

 Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie dostępu do usług energetycznych ze 
źródeł odnawialnych, w szczególności w ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach zdrowia, instytucjach 
użyteczności publicznej.  

II. Pod względem współpracy z samorządami na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, 

Mołdawia, Ukraina) 

 Białoruś 
o Priorytet: Równe szanse – edukacja; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Wspieranie innowacji w systemach nauczania i szkolenie kadr nauczycielskich, aby zapewnić 
wysokiej jakości edukację najsłabszym grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością. 

 Zapewnienie wszystkim bezpiecznego, wolnego od przemocy, inkluzywnego i produktywnego 
środowiska nauczania.  

 Promocja uczenia się przez całe życie. 
o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Wsparcie regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych skierowanych na zrównoważony wzrost 
gospodarczy.  

 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności takiej, która wykorzystuje innowacyjne 
rozwiązania, narzędzia i technologie. 

 Wsparcie sektora turystyki, zwłaszcza w tworzeniu miejsc pracy oraz promocji lokalnej kultury, 
dziedzictwa przyrodniczego i produktów. 

 Transfer technologii i wiedzy oraz wsparcie dla tworzenia dobrej jakości miejsc pracy, 
odpowiadających na potrzeby lokalnych gospodarek i rynków pracy. 

o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: transfer 
skutecznych, opartych na czystszych technologiach rozwiązań, mających przeciwdziałać degradacji 
środowiska naturalnego. 

 Gruzja (bez wyłączenia działań na jakiejkolwiek części, ale ze szczególną ostrożnością na terytoriach 
separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej/Region Cchinwali) 
o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Wsparcie regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych skierowanych na wzrost gospodarczy. 
 Wsparcie wdrażania polityk promujących zrównoważoną turystykę, która umożliwia tworzenie miejsc 

pracy oraz promocję lokalnych produktów. 
o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Wsparcie administracji publicznej na wszystkich szczeblach w zakresie zapewnienia skutecznego 
zarządzania środowiskiem oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu w tym w dostosowaniu 
przepisów wewnętrznych do norm Unii Europejskiej. 

 Wspomaganie sektora publicznego, włącznie z lokalnym szczeblem samorządowym, w zakresie 
stosowania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. 

 Mołdawia 
o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Wsparcie regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych skierowanych na wzrost gospodarczy. 
 Wsparcie sektora turystyki, zwłaszcza w tworzeniu miejsc pracy oraz promocji lokalnej kultury i 

produktów. 
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o Priorytet: Równe szanse – zrównoważone miasta; działania w kierunku osiągnięcia następujących 
rezultatów:  

 Wsparcie takich procesów planowania i odnawiania miast, które – w sposób sprzyjający 
zrównoważonemu rozwojowi – uwzględniają zarówno potrzeby społeczne i środowiskowe, jak też 
przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian. 

 Poprawa jakości życia mieszkańców miast, rewitalizacja zniszczonych dzielnic oraz modernizacja 
usług komunalnych. 

 Zwiększenie dostępu do otwartych publicznych przestrzeni miejskich i uwzględnienie udziału 
mieszkańców w planowaniu przestrzennym miast. 

o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: Wsparcie 
administracji publicznej na wszystkich szczeblach w zakresie zapewnienia skutecznego zarządzania 
środowiskiem, w tym dostosowania przepisów wewnętrznych do norm Unii Europejskiej. 

 Ukraina (z wyłączeniem działań na terytorium części obwodów donieckiego i ługańskiego, pozostających poza 
kontrolą rządu w Kijowie oraz okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) 
o Priorytet: Równe szanse – przedsiębiorczość; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: 

Wsparcie regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych skierowanych na zrównoważony wzrost 
gospodarczy. 

o Priorytet: Klimat i zasoby naturalne; działania w kierunku osiągnięcia następującego rezultatu: Wsparcie 
administracji publicznej na wszystkich szczeblach w zakresie zapewnienia skutecznego zarządzania 
środowiskiem, w tym dostosowanie przepisów wewnętrznych do norm Unii Europejskiej. 

Każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie pięć ofert (oferta modułowa składająca się z dwóch lub 
trzech modułów traktowana jest jak jedna oferta). 
W przypadku złożenia oferty wspólnej wlicza się ją do limitu ofert. 
 
Wnioski mogą składać: 

 projekty współpracy z samorządami na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, 
Ukraina) 

 jednostki samorządu terytorialnego; 
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 pozostałe projekty obejmujące realizację działań rozwojowych 
o zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym: 

 stowarzyszenia; 
 fundacje; 
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

 spółdzielnie socjalne; 
 niepubliczne szkoły wyższe; 
 izby gospodarcze; 
 izby rolnicze. 

o publiczne szkoły wyższe; 
o instytuty badawcze; 
o Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki naukowe i organizacyjne. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu wynosi 28 000 000 PLN z następującym podziałem: 
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 Białoruś 3 000 000 PLN; 

 Gruzja 3 000 000 PLN; 

 Mołdawia 3 000 000 PLN; 

 Ukraina 4 000 000 PLN; 

 współpraca z samorządami na rzecz krajów pw (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) kwota: 2 000 000 zł; 

 Etiopia: 1 500 000 PLN; 

 Kenia: 3 000 000 PLN; 

 Senegal: 1 500 000 PLN; 

 Tanzania: 3 000 000 PLN; 

 Liban 2 000 000 PLN; 

 Palestyna 2 000 000 PLN; 

 wkład własny nie jest wymagany; 

 minimalna kwota dotacji dla projektów realizowanych na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (w ofertach 
modułowych minimalna wnioskowana kwota dotacji dotyczy każdego modułu odrębnie): 
o 200 000 PLN; 
o 150 000 PLN dla jednostek samorządu terytorialnego; 

 minimalna kwota dotacji dla projektów realizowanych na rzecz Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Libanu i 
Palestyny (w ofertach modułowych minimalna wnioskowana kwota dotacji dotyczy każdego modułu odrębnie): 
350 000 PLN. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 7 maja 2021 roku do godz. 23:59. Ofertę należy 
złożyć w wersji elektronicznej w następujący sposób:  

 Zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po 
dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na 
logowanie się w aplikacji. 

 Wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty” a następnie  

 przesłać wygenerowaną w aplikacji ofertę w formacie .pdf przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, 
opatrzywszy ofertę prawidłowym podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie. 

Pytania, dotyczące konkursu należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres 
konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji, 
zadającej pytanie.  
Załączniki do oferty (stanowiące część wniosku ofertowego do wypełnienia na stronie https://egranty.msz.gov.pl/):  

 szczegółowy opis działań w projekcie; 

 skan listu intencyjnego podpisanego przez partnera/-ów zagranicznych uczestniczących w realizacji projektu; 

 skan statutu, a w przypadku podmiotów nie posiadających statutu – skan dokumentu potwierdzającego status 
prawny podmiotu; 

 plan bezpieczeństwa, w tym: opis zasad bezpieczeństwa, w tym stosowanych środków ochrony osobistej 
zapobiegających zakażeniu COVID-19 wśród osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie partnera 
lokalnego, beneficjentów oraz po stronie zleceniobiorcy, z uwzględnieniem wymogów i zasad bezpieczeństwa 
związanych z COVID-19 obowiązujących w kraju realizacji projektu oraz zaleceń WHO; informacje o 
rozwiązaniach i ewentualnej modyfikacji działań projektowych, przewidzianych na wypadek istotnego 
pogorszenia się sytuacji dot. bezpieczeństwa/zagrożeń/epidemii w miejscu realizacji projektu, 
z uwzględnieniem procedury ewakuacji z rejonu zagrożenia osób zaangażowanych w realizację działań. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-pomoc-rozwojowa-2021 
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Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 

tel. +48 22 2500146 
kancelaria@mz.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/zdrowie 
 
 
 
 
Narodowy Program Zdrowia 2021-2025 
Cel Operacyjny 3 Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym 
Zadanie 4 Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za 
pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, 
infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku 
Konkurs ofert pn.: Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 
 
Celem Konkursu jest wybór Realizatora zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2021-2025 
centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, wraz z 
realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zdrowia psychicznego, w celu poprawy dostępności 
doraźnej pomocy dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego lub doświadczających zaburzeń psychicznych 
(zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży) oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń 
psychicznych i metod ich zapobiegania. 
Zakres zadania: 

 Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży:  
o Moduł I. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dedykowanego dzieciom i młodzieży oraz ich 

opiekunom, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.  
o Moduł II. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form 
wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym 
mowa w Module I.  

 Centrum wsparcia dla osób dorosłych:  
o Moduł III. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, dedykowanego 

osobom dorosłym, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.  
o Moduł IV. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, 

szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w 
ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w 
Module III.  

W ramach konkursu planowany jest wybór jednego Realizatora, który zrealizuje centrum dla dzieci i młodzieży oraz 
centrum dla dorosłych (moduły I, II, III, IV), bądź dwóch Realizatorów, przy czym jeden zrealizuje centrum dla dzieci 
i młodzieży (moduły I i II), a drugi centrum dla dorosłych (moduły III i IV). 
 
Wnioski mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych 
zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183), w 
tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), deklarujące prowadzenie przez cały 
okres realizacji zadania centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na realizację zadania w latach 2021-2025 20 000 000 zł; 

 kwota przeznaczona na rok 2021 – 4 000 000 zł z podziałem na: 

 Moduł I i II – 2 000 000 zł; 

 Moduł III i IV – 2 000 000 zł. 
 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie


  

 

- 73 - 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 11 maja 2021 roku, do godz. 23:59. Ofertę należy 
złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu składania wniosków Ministerstwa Zdrowia: 
https://konkursy.mz.gov.pl/login. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w systemie składania 
wniosków Ministerstwa Zdrowia. 
Ofertę należy opisać „KONKURS OFERT 2021, zadanie ZP: Centrum wsparcia". Nazwa ta powinna zostać 
umieszczona w polu „Projekt” dotyczącym nazwy składanej oferty. Pliki będące częściami oferty powinny być 
zgodne nazwą z odpowiadającymi im załącznikami ogłoszenia. 
Ofertę stanowi:  

 wypełniony załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz oferty (należy zachować format arkusza programu Excel) 
i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES (XML Advanced Electronic 
Signatures) przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta,  

 Wypełniony załącznik nr 3 do ogłoszenia - Pełnomocnictwo - fakultatywnie - w przypadku, jeżeli oferta jest 
składana przez osobę inną, niż wskazana we właściwym rejestrze (CEIDG/ KRS) i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w formacie PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa. W przypadku braku takiej możliwości powinna być to kopia pełnomocnictwa podpisanego 
odręcznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, potwierdzona podpisem elektronicznym złożonym przez 
osobę, której udzielono tego pełnomocnictwa.  

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-o-rozpoczeciu-konkursu-na-
wybor-realizatorow-zadania-pn-centra-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-dla-osob-doroslych-w-kryzysie-
psychicznym-w-2021-r 
 
 

 
 
 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13 
01-231 Warszawa 

tel. (+48 22) 2 100 100 
nck@nck.pl 

https://www.nck.pl 
 
 
 
 
Pomysłobranie vol. 2 
 
Celem Konkursu jest propagowanie atrakcyjnych form aktywności oraz inspiracji do prowadzenia działań na rzecz 
wzmacniania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, jak i całych społeczności lokalnych. Skierowana jest 
do osób zajmujących się  zawodowo lub z pasji edukacją na rzecz pielęgnowania wartości patriotycznych oraz 
poszukujących nowych narzędzi i metod pracy, pomocnych w kształtowaniu trwałej i otwartej postawy patriotycznej, 
której podstawą jest wspólne dobro, kultura i tożsamość, oraz patriotyzm pojmowany nie tylko jako obowiązek, ale 
sposób na życie. Inspiracją drugiej edycji Akcji są sposoby posługiwania się sztuką jako narzędziem do edukacji 
patriotycznej oraz próba odpowiedzi na pytania: Jak wykorzystywać walory dziedzictwa artystycznego Polski 
do rozmowy o patriotyzmie? Jak wzmacniać i pielęgnować postawy patriotyczne poprzez sztukę wizualną w sposób 
nowoczesny, przystępny i zachęcający wśród młodzieży i dzieci? 
Do Akcji zgłaszane mogą być zarówno scenariusze na zajęcia edukacyjne, jak i propozycje gier lub warsztatów. W 
przypadku gier i warsztatów czas trwania zajęć nie powinien przekroczyć jednego dnia. Najciekawsze i najbardziej 
innowacyjne scenariusze zostaną zaprezentowane w publikacji „#BarwyWspólne vol.2” stanowiącej 
ogólnodostępny zbiór inspiracji na przeprowadzenie ciekawych i nieszablonowych zajęć edukacyjnych. 
Przesłane scenariusze oceniane będą w jednej z poniższych kategorii: 

 osoby prowadzące działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej przez sztukę zawodowo lub z pasji, 
posiadające doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć; 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-o-rozpoczeciu-konkursu-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-centra-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-dla-osob-doroslych-w-kryzysie-psychicznym-w-2021-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-o-rozpoczeciu-konkursu-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-centra-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-dla-osob-doroslych-w-kryzysie-psychicznym-w-2021-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-o-rozpoczeciu-konkursu-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-centra-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-dla-osob-doroslych-w-kryzysie-psychicznym-w-2021-r
mailto:nck@nck.pl
https://www.nck.pl/
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 osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej przez sztukę, działające społecznie 
na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadające doświadczenia lub posiadające 
niewielkie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. 

 
Wnioski mogą składać: 

 edukatorzy; 

 animatorzy; 

  nauczyciele; 

 liderzy grup; 

 freelancerzy; 

 osoby działające społecznie na rzecz świadomego budowania postawy dbałości o wspólne dobro, kulturę i 
tożsamość, zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, w tym szczególnie studenci uczelni 
artystycznych, harcerze i młodzież ze szkół ponadpodstawowych o profilu plastycznym. 

 
Wysokość dotacji: nagrody i wyróżnienia finansowe, a ponadto przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci 
książek, których wydawcą jest Organizator. Autorzy najwyżej ocenionych przez Jury scenariuszy w II edycji Akcji 
oraz Laureaci nagród głównych z I edycji zostaną zaproszeni do udziału w weekendowym Zlocie warsztatowym 
organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w dniach 22-24 października 2021 r. 

 I nagroda – 1250 zł; 

 II-ga nagroda – 750 zł; 

 III- cia nagroda 500 zł; 

 wyróżnienia (nie więcej niż 10) – 250 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 lipca 2021 roku. Należy wypełnić i przesłać 
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Organizatora  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwy-
wspolne/aktualnosci/pomyslobranie-2021 
 
 

 
 
 
Program „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” 
Edycja XVI 

 
Celem Konkursu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość 
wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także 
zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup 
polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu 
– poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z 
których pochodzą. 
Program ma budować postawy otwartości, szacunku i poczucia wspólnoty historycznej i kulturowej Polski i Ukrainy 
zarówno w aspekcie historii dalszej, jak i dziejów najnowszych. Stanowią one, bowiem płaszczyznę, na której warto 
pokonywać wzajemne uprzedzenia i budować porozumienie i poczucie europejskiej wspólnoty.  
Program szczególną rolę wyznacza przestrzeni „małej ojczyzny”, jako umożliwiającej tworzenie się więzi lokalnych i 
zakorzenienie ludzi we własnej tradycji oraz historii. Dlatego też obowiązkowe komponenty każdego projektu to 
„Historia lokalna”, „Kultura regionu” i komponent językowy służący nie tylko codziennej komunikacji młodzieży, lecz 
także będący przedmiotem warsztatów, zabaw językowych i działań artystycznych.  
Wspólne pobyty grup młodzieży polskiej i ukraińskiej w Polsce planowane są razem przez polskiego organizatora i 
ukraińskiego partnera. Określają oni tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami polskich i ukraińskich 
uczestników. Preferowane są zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk 
wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, działania grup teatralnych, orkiestr, 
chórów i zespołów muzycznych. 

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwy-wspolne/aktualnosci/pomyslobranie-2021
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwy-wspolne/aktualnosci/pomyslobranie-2021
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Rodzaje kwalifikujących się zadań: 

 Organizacja wspólnego pobytu grupy młodzieży polskiej i ukraińskiej w Polsce, planowanego wspólnie przez 
polskiego organizatora i ukraińskiego partnera, ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami 
uczestników wymiany. Preferowane są zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu 
sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, a także działania grup 
teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.  

 Szczegółowy program zadań kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, 
niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych 
komponentów:  
o „Historia lokalna”. Młodzież przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości;  
o „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju;  
o „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.  

 Realizacja zadań i zawartych w nich komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział 
młodzieży uczestniczącej w zadaniu.  

 Realizacji zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, 
audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie 
mogą być realizowane, jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. 
Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji 
zadania w trakcie i po jego zakończeniu.  

 Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 1 lipca do 29 października 2021 roku. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 18 
grudnia 2018 r., posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem 
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych 
NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:  

 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych1);  

 organizacje pozarządowe.  
 
Wysokość dotacji: 

 prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.600.000 zł; 

 maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może 
przekroczyć kwoty 50 000 zł lub nie może obejmować więcej niż 2 zadań; 1 wniosek może dotyczyć 1 zadania; 

 dofinansowanie zadania wynosi do 90% budżetu zadania.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 17 maja 2021 r. Złożenie wniosku do programu 
wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: 
sop.nck.pl. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek 
dokumenty w formie papierowej. 
Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) instytucji.  
Dodatkowych informacji udziela: Iwona Grodzka tel. +48 22 209 80 99, igrodzka@nck.pl.  
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-
nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2021 
 
 







 
 

sop.nck.pl
tel:+48222098099
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2021
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2021
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 
Konkurs grantowy „Konwersja cyfrowa domów kultury” 
 
Celem Konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i 
dalszego rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań 
kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line lub w sposób cyfrowy. Cel projektu mieści 
się w celu szczegółowym 5. Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu 
– Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w 
szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie 
lokalnym.  
W ramach konkursu można ubiegać się o powierzenie grantu, tj. dofinansowanie projektu grantowego, 
obejmującego zarówno komponent szkoleniowy, jak i doposażenie jednostki.  
Każdy projekt grantowy obejmuje następujące działania:  

 Udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Operatora:  
o Grantobiorca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnej przestrzeni i udziału wybranych 

pracowników/współpracowników w szkoleniu zorganizowanym przez Operatora w siedzibie grantobiorcy. 
Szkolenie to – w wymiarze nie mniejszym niż 2 dni robocze (16 godzin) poświęcone jest projektowaniu 
oferty kulturalnej online. 

o Grantobiorca zobowiązuje się do udziału w minimum dwóch wybranych szkoleniach z jednego lub dwóch 
bloków tematycznych wyodrębnionych przez Operatora:  

 Blok tematyczny 1: projektowanie oferty programowej on-line. W ramach bloku realizowane będą 
szkolenia wspierające osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację oferty programowej 
instytucji. Uczestnicy szkoleń poznają dobre praktyki, metody i techniki projektowania angażujących 
działań animacyjnych i edukacyjnych on-line, dostępnych dla różnych grup odbiorców. Szkolenia 
służyły będą również omówieniu wybranych narzędzi on-line do aktywizacji uczestników, 
ułatwiających pracę z grupą.  

 Blok tematyczny 2: narzędzia internetowe. W ramach bloku realizowane będą szkolenia wspierające 
grantobiorców w realizacji oferty programowej online. Szkolenia poświęcone będą nowoczesnym, 
internetowym formom takim jak podcasty, webinaria, relacje na żywo oraz narzędziom, które mogą 
wspierać ich realizację. Wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach zapewnionych przez 
Organizatora będą dotyczyły strefy merytorycznej i technicznej.  

 Blok tematyczny 3: zarządzanie. W ramach bloku realizowane będą szkolenia wspierające osoby 
zarządzające (dyrektorów, kierowników zespołów projektowych, liderów) w czasie pandemii. 
Szkolenia poświęcone będą komunikacji wewnętrznej, pracy z zespołem rozproszonym, 
motywowaniu pracowników, scalaniu grupy w zespół oraz korzystaniu z potencjału pracowników 
przy uwzględnieniu różnic osobowości w zespole. Uczestnicy dowiedzą się jak osiągnąć offline-
online balans oraz będą mogli poznać multimedialne narzędzia do zarządzania zespołem.  

o Grantobiorca ma prawo skorzystać ze wsparcia tutora cyfrowego w wymiarze 15 godzin w trakcie trwania 
zadania. Tutor cyfrowy może wesprzeć grantobiorcę w audycie dotychczas prowadzonych działań, 
autoewaluacji, diagnozie potrzeb i potencjałów itp. Wyboru tutora cyfrowego dokonuje Operator.  

 Doposażenie jednostki – dofinansowane w ramach projektu grantowego ze środków w dyspozycji Operatora. 
Grantobiorca na podstawie analizy zasobów i potrzeb (strategii cyfrowej) dokonuje zakupu wyposażenia 
jednostki umożliwiającej prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy, a także 
pełnienie roli „archiwum cyfrowego społeczności lokalnej” (archiwa mówione, dokumentacja cyfrowa istotnych 
wydarzeń lokalnych). Doposażenie może obejmować:  
o doposażenie jednostki w podstawowy sprzęt komputerowy umożliwiający użycie sieci Internet i narzędzi on-

line do prowadzenia statutowej działalności jednostki; 
o doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie i licencje oraz zakup usług 

informatycznych umożliwiających wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji kulturalnej i animacji 
kultury; 

o doposażenie jednostki w środki trwałe, niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje oraz zakup usług 
informatycznych niezbędnych do zapewnienia możliwości udziału w działaniach beneficjenta osób ze 
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szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym.  

 Szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji 
projektów animacyjnych lub z zakresu edukacji kulturalnej – dofinansowane w ramach projektu grantowego ze 
środków w dyspozycji Operatora. Grantobiorca ma możliwość zaplanować szkolenie spoza pakietu 
proponowanego przez Operatora – w postaci zaprojektowania szkolenia lub zakupu gotowej usługi 
szkoleniowej. Koszty takiego szkolenia w zakresie opisanym w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych, 
mogą być elementem budżetu projektu grantowego i być finansowane w ramach grantu. 

Termin realizacji projektu grantowego – projekt musi być zrealizowany pomiędzy 1 lipca 2021 a 30 czerwca 2022 r. 
Jest to również okres kwalifikowalności wydatków w tramach projektów grantowych.  
 
Wnioski mogą składać: 

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

 biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki 
kultury lub centra kultury i sztuki; pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej projektu grantowego, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z 
tych środków. 

 
Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł; 

 maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000 zł; 

 dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu grantowego; wnioskodawca ma możliwość 
zadeklarowania we wniosku przychodów lub wkładu własnego.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 10 maja 2021 roku. Wniosek w konkursie należy składać przez 
system SOP, zakładka „Złóż wniosek” na stronie ogłoszenia o konkursie (link poniżej). Po zarejestrowaniu konta, 
logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) instytucji.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-
domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor 
 
 

 
 
 

Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

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

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

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

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

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
http://www.nbp.pl/
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 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

 promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego  
z rozwojem gospodarczym. 

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie: 

 inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP; 

 rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia); 

 zarządzanie przedsiębiorstwem; 

 gospodarowanie budżetem domowym; 

 zapobieganie wykluczeniu finansowemu; 

 pieniądz; 

 gospodarka rynkowa; 

 instytucje i usługi finansowe; 

 nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego: 

 osoby prawne, 

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

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

 














 
 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

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

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

 
 
 

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

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, 

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

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

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

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

 wykonywanie prac badawczych w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

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

 
Formy dofinansowania: dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i 
pożyczki (instrument łączony). Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w 
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 

mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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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 
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; 

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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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:  
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/ 
 
 





 
 

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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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; 

 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 
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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/ 

 




 
 

Program priorytetowy „Współfinansowanie programu LIFE 
Część 1. Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”  
(Inkubator wniosków LIFE) 
 
Celem Konkursu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez 
Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. 
Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 2021-2027 w:  

 Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna  

 Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętymi i jakość życia  

 Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej. 
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów 
z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego 
prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych 
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:  

 osoby prawne,  

 jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną  

 państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej niebędące 
państwowymi jednostkami budżetowymi, 

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE. 
 
Wysokość dotacji: wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu w wysokości 
do 80 000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, dotyczących działań 
prowadzonych lub przynoszących efekty na terenie Polski przez podmioty zarejestrowane w Polsce. 

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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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie ciągłym w terminie od 22 kwietnia 2021 r. do 
15 czerwca 2021 r. Przygotowane wnioski należy składać: 

 w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), 

 w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 
o wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 
o oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. 

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE – 
Inkubator wniosków LIFE”. Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień 
wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
Koordynator naboru: Anna Dmitruk-Wawrzynowska, nr tel.: 22 45 90 402. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/ 
 
 

 
 
 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

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

https://samorzad.nid.pl 
 
 
 
 
Zabytkomania. Ogólnopolski konkurs filmowy 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest: 

 zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie wiedzy o lokalnych 
tradycjach, zabytkach i ich historii; 

 poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego; 

 promocja wartości dziedzictwa kulturowego; 

 rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych o tematyce historycznej i kulturalnej.  
Tematem Konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno 
dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Tegoroczna odsłona Konkursu, zatytułowana 
„Przepis na dziedzictwo”, koncentruje się na dziedzictwie materialnym – obiektach zabytkowych służących celom 
związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i spożywaniem posiłków. 
Zabytki te to między innymi zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego, np. młyny, browary, piekarnie, jatki 
mięsne, jak również przedmioty codziennego użytku będące elementami zastawy stołowej itp. Drugim aspektem 
jest dziedzictwo niematerialne – tradycje kulinarne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare 
książki kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej bądź regionalnej. 
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji „Zabytkomania – Przepis 
na dziedzictwo”, czyli ujmować dziedzictwo w związku z: 

 osobistymi przeżyciami, emocjami związanymi z odkrywaniem dziedzictwa kulinarnego najbliższej okolicy; 

 osobami związanymi z przekazywaniem i kultywowaniem kulinarnych tradycji, np. członkami rodziny, lokalnymi 
twórcami; 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/
mailto:samorzad@nid.pl
https://samorzad.nid.pl/
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 budynkami i budowlami zabytkowymi pełniącymi funkcje produkcyjne, magazynowe, przetwórcze, 
gastronomiczne; 

 zabytkowymi przedmiotami będącymi między innymi elementami zastawy stołowej lub wyposażenia 
kuchennego; 

 historycznymi przepisami kulinarnymi i opowieściami z nimi związanymi; 

 wpływem lokalnego dziedzictwa kulinarnego na tożsamość kulturową.  
Mając na uwadze stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, Organizator zachęca, by w tegorocznej edycji 
Konkursu skupić się na promocji dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania, bez odbywania dalekich 
podróży. 
Maksymalny czas trwania filmu dokumentalnego/reportażu łącznie z napisami – 5 minut. Filmy muszą być 
wykonane w jakości HD + wersji internetowej, format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI. 
 
Wnioski mogą składać: 

 grupa I – składająca się z uczestników między 13 a18 rokiem życia; 

 grupa II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się tworzeniem filmów; 

 grupa III – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujących się tworzeniem 
filmów. 

 
Wysokość dotacji: 

 grupa I:  
o I miejsce – sprzęt multimedialny;  
o II miejsce – sprzęt multimedialny;  
o III miejsce – sprzęt multimedialny;  

 grupa II :  
o I miejsce – 8 tys. zł;  
o II miejsce – 5 tys. zł;  
o III miejsce – 2 tys. zł;  

 grupa III: 
o I miejsce – 12 tys. zł;  
o II miejsce – 9 tys. zł;  
o III miejsce – 4 tys. zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2021 r. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy w 
podanym terminie: 

 założyć konto użytkownika na udostępnionym przez Organizatora portalu konkursowym www.zabytkomania.pl, 
(dalej zwanym „portalem konkursowym”), 

 wypełnić formularz zgłoszenia na portalu konkursowym. 
Przed zgłoszeniem Pracy konkursowej na portalu konkursowym, pracę konkursową należy opublikować na 
ogólnodostępnym portalu internetowym youtube.com lub vimeo.com oraz otagować ją hasłem „#zabytkomania 
2021”. Bezpośredni link do pracy konkursowej należy umieścić na koncie użytkownika stworzonym przy rejestracji 
do Konkursu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://zabytkomania.pl/ 
 
 





 
 
 

http://zabytkomania.pl/
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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 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych 
Edycja 2021 
 
Celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.  
Przedmiotem Konkursu jest wsparcie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w 
zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach 
programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne. Przedmiot konkursu będzie realizowany poprzez 
sfinansowanie wkładów własnych organizacji, które uzyskują dofinansowanie projektów z innych źródeł. W ramach 
Priorytetu 1b PROO udzielane są dotacje na realizację zadań określonych w art. 88a ust. 5 pkt 2-4 UoGH. 
Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu 
własnego, który pozwoli na: 

 udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych; 

 realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne, realizację projektów w 
ramach programów ponadnarodowych. 

Dotacja może być udzielana wyłącznie na pokrycie wymaganego wkładu własnego w jednym projekcie, który jest 
zgodny z celami PROO. Warunek ten będzie weryfikowany na etapie oceny merytorycznej wniosku. Dotacja będzie 
przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. 
W ramach niniejszego Konkursu uprawniona organizacja może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie wkładu 
własnego w ramach jednego projektu międzynarodowego. 
W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań maksymalnie przez okres do 36 miesięcy z 
zastrzeżeniem, że okres ten:  

 nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku; 

 nie może rozpocząć się później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu, którego wymagany wkład 
własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji; 

 nie może wykraczać poza termin zakończenia realizacji projektu, którego wymagany wkład własny ma zostać 
sfinansowany ze środków dotacji; 

 nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 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; 

 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1133), które nie 

mailto:kontakt@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
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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. 

 
Wysokość dotacji: pula środków w 2021 roku wynosi 500 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 12 kwietnia 2021 r. od godz. 14:00 do 11 maja 
2021 r. do godz. 14:00. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod 
adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 
Załącznikiem do wniosku jest projekt (wniosek), którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze 
środków Dotacji, przygotowany na formularzu wniosku zatwierdzonym przez instytucję realizującą dany 
program/konkurs. W przypadku sporządzenia projektu w innym języku niż polski wymagane jest załączenie 
tłumaczenia tego projektu na język polski. W przypadku tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego) Wnioskodawca 
zobowiązany również będzie do złożenia oświadczenia stwierdzającego zgodność tłumaczenia z treścią projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/uwaga-konkurs-proo-1b/ 
 
 

 
 
 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 
Priorytet 5. Wsparcie doraźne 
Edycja 2021 
 
Celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.  
Przedmiotem Konkursu jest wsparcie na: 

 pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i 
realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA; 

 pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze 
ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora 
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE; 

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

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w 
tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji 
pozarządowych posiadające osobowość prawną; 

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

 spółdzielnie socjalne; 

 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 (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. 

 

https://www.niw.gov.pl/uwaga-konkurs-proo-1b/
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Wysokość dotacji: 

 pula środków 2 560 000 zł; 

 dotacje (mikrodotacje) w wysokości do 10 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 
listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Nabór ma 
charakter ciągły. Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji, dostępnego pod adresem: 
https://generator.niw.gov.pl/. 
Pytania dotyczące konkursu można zadawać: 

 poprzez formularz kontaktowy PROO; 

 pocztę elektroniczną: na adres proo@niw.gov.pl oraz 

 pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00-15.00. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-
rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/ 
 
 

 
 
 

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. 

https://niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
https://niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
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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/ 
 
 

 
 
 

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf  

ul. Gnieźnieńska 32  
61-021 Poznań  

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

www.niveapolska.pl 
 
 
 
 
Podwórka Talentów Nivea  
Edycja 2021  
 
Celem Konkursu jest wyłonienie 20 zwycięskich Lokalizacji spośród Lokalizacji zgłoszonych do Konkursu i 
przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw  na zasadach określonych w Regulaminie.  
Place zabaw powinny składać się m.in. z takich elementów jak: kubik wspinaczka, urządzenie do balansowania, 
huśtawka bocianie gniazdo, gra Twister, gra skok w dal, gra kapsle, trampolina, tablice muzyczne z bębnami, 
teatrzyk, tuba do rozmawiania, planetarium, rowerek, piaskownica naukowa, zegar słoneczny, ławka.  
W ramach konkursu przewidziano 2 ścieżki:  

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

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

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

 gminy; 

 spółdzielnie mieszkaniowe; 

 wspólnoty mieszkaniowe; 

 publiczne szkoły podstawowe oraz zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa, 
położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 ośrodki sportu i rekreacji; 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
www.niveapolska.pl
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 domy kultury. 
 
Wysokość dotacji: każde z Podwórek Talentów NIVEA ma wartość aż 250 000 zł i dzięki nowoczesnym 
urządzeniom na 3 różnych strefach - sportowej, naukowej, artystycznej - z uśmiechem kształtuje sprawność, 
wiedzę oraz wyobraźnię dzieci.  

 20 podwórek przyznanych w ścieżce jurorskiej; 

 5 podwórek przyznanych w głosowaniu Internautów. 

 wnioskodawcy biorący udział, zostają skategoryzowani w 3 koszykach dotacyjnych na podstawie wskazania 
liczby mieszkańców miejscowości, w której położona jest zgłoszona do konkursu lokalizacja, zgodnie z 
poniższym kryterium: 
o Koszyk nr 1 – miejscowości do 20 000 mieszkańców; 
o Koszyk nr 2 – miejscowości większe niż 20 000 mieszkańców, a mniejsze niż 60 000 mieszkańców; 
o Koszyk nr 3 – miejscowości powyżej 60 000 mieszkańców. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 14 maja 2021 r., do godziny 23:59. Konkurs 
prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej 
www.podworko.nivea.pl oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej na urządzenia mobilne.  
Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń, jeżeli każde zgłoszenie dotyczy innej Lokalizacji 
oraz w przypadku Ścieżki Jurorskiej, została dla niej wykonana indywidualna (różniąca się całkowicie) Praca 
Konkursowa. Dla każdej z Lokalizacji wymagane jest odrębne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, ponadto 
każdy Formularz Zgłoszeniowy musi zostać założony z unikalnego adresu e-mail.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://podworko.nivea.pl/ 
 
 

 
 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Al. Jana Pawła II 13 
00-828 Warszawa 
tel. 22 50 55 500 

https://www.pfron.org.pl/ 
 
 
 
 
Konkurs grantowy nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność 
ponad barierami” 
 
Celem Konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, 
cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i 
rekreacji. Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, 
które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-
rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. 
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań: 

 zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 
poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z 
niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową; 

 wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i 
rekreację; 

 wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z 
niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku; 

https://podworko.nivea.pl/
https://www.pfron.org.pl/


  

 

- 91 - 
 

 poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej. 
Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań. 
Wnioskodawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu grantowego, do objęcia 
wsparciem w ramach wprowadzonych dostępności co najmniej 200 osób z niepełnosprawnościami. 
Maksymalny okres dofinansowania projektu grantowego ze środków PFRON wynosi 24 miesiące. 
Kryteria merytoryczne konkursu: 

 innowacyjność i oryginalność projektowanych rozwiązań; 

 dostępność wsparcia przewidzianego w projekcie dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach 
niepełnosprawności; 

 czy wsparcie przewidziane w projekcie daje możliwość zaspokojenia, zindywidualizowanych potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami w obszarze turystyki i rekreacji; 

 czy działania projektowe przewidują tworzenie, lokalnych sieci współpracy podmiotów i instytucji 
ukierunkowanej na budowanie konkurencyjności regionu w obszarze turystyki i rekreacji, zapewniającej 
trwałość proponowanych w projekcie rozwiązań. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i 
pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez 
co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami; 

 publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół 
Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe; 

 pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji. 
W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, 
oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji nie może występować w 
imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną. 
Możliwe jest złożenie wniosku wspólnego, w Partnerstwie. Na etapie składania wniosku o przyznanie grantu 
Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać porozumienie lub umowa o partnerstwie 
określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu grantowego. W 
porozumieniu lub w umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za 
przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego grantu. 
Odpowiedzialność Lidera w tym zakresie polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych 
Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie 
dokumentów do PFRON. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do PFRON porozumienia lub umowy o 
partnerstwie na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosi 10 000 000 zł; 

 wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i nie więcej niż 2 000 000 zł; 

 wymagany wkład własny finansowy, w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych projektu; 

 granty udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, tj. pomoc spełniającą przesłanki, o których 
mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 
2 sierpnia 2021 roku. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu jeden wniosek. W jednym 
wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego 
wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym. 
Wnioski o przyznanie grantu składane są: 

 w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 
Warszawa, albo 
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 w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) 
dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: 
/PFRON/SkrytkaESP. 

Wniosek o przyznanie grantu sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu. 
W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową dodatkowo wymagane jest 
dołączenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz harmonogramu realizacji projektu i 
budżetu projektu (plik MS Excel). 
Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego). 
Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisany przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i 
zaciągania zobowiązań finansowych ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Akceptowalne formaty załączników dla dokumentów elektronicznych: 

 doc, .docx, – dokumenty Microsoft Word, 

 xls, .xlsx – dokumenty Microsoft Excel. 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON (decyduje data wpływu do Kancelarii 
PFRON lub na ESP), a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioski 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-
ponad-barierami/ 
 
 

 
 
 

PCG Polska Sp. z o.o. 

ul. Piękna 19 
00-549 Warszawa 
Tel. (22) 477 27 02 
Fax: (22) 477 27 06 

pcgpolska@pcgpolska.pl 
https://www.pcgpolska.pl/ 

 
 
 
 
Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 
II. Nabór 
 
Celem Konkursu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów, służących poprawie 
jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów, tak by włączać te grupy w życie społeczne oraz zawodowe. 
Inkubowane pomysły będą odpowiadać na jedno z trzech wyzwań/celów: 

 Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w 
życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia. 

 Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by 
zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan. 

 Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak 
wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne 
oraz ułatwiać dostęp do nich. 

Organizator naboru poszukuje pomysłów, które: 

 prowadzą do powstania nowych produktów i usług; 

https://obywatel.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/pages/xf/create.do?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-ponad-barierami/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-ponad-barierami/
mailto:pcgpolska@pcgpolska.pl
https://www.pcgpolska.pl/
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 ulepszają istniejące rozwiązania; 

 nie były jeszcze realizowane w Polsce. 
Projekt realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Wnioski mogą składać osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne (w tym organizacje 
pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy), a także podmioty publiczne niepowiązane z Inkubatorem tj. takie, które 
nie pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, nie są członkiem organów zarządzających lub organów 
nadzorczych Inkubatora, nie są połączone z pracownikiem lub członkiem organów zarządzających lub organów 
nadzorczych Inkubatora związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 
lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby wykluczone z możliwości ubiegania się o 
środki europejskie. 
Z pomysłem na innowacje będą mogły zgłosić się do Inkubatora: 

 osoby fizyczne (co najmniej 2); 

 osoby fizyczne (co najmniej 2) we współpracy z instytucją/firmą/organizacją; 

 instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika; 

 partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo. 
Wysokość dotacji: 

 do 100% dofinansowania; w tym: 
o dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 000 zł; 
o wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 000 zł; 
o indywidualna praca nad rozwojem pomysłu z tutorem; 
o profesjonalna promocja o wartości ponad 19 000 zł 
o udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 22 kwietnia 2021 do 10 maja 2021 roku do godz. 23:59. Formularz 
zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://sieciwsparcia.pl/formularz-zgloszeniowy/.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://sieciwsparcia.pl/ 
 
 

 
 
 

Polska Akcja Humanitarna 

al. Solidarności 78A 
00-145 Warszawa 
tel. 22 828 88 82 
pah@pah.org.pl 

pah.org.pl 
 
 
 
 
Program Pajacyk  
Wakacje 2021 
 
Celem Konkursu jest: 

 rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji 
letnich; 

 dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych 
regionach Polski; 

http://sieciwsparcia.pl/
mailto:pah@pah.org.pl
../../../AppData/AppData/Local/Temp/pah.org.pl
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 zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i 
młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego. 

Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki Wnioskodawcy w okresie wakacji 
letnich 2021.  
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe (dalej zwane Organizacją) w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), prowadzące placówki wsparcia 
dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania (czyli tzw. organizacjom kościelnym), jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy 
społecznej. 

 
Wysokość dotacji: pula przeznaczona na dotacje w tegorocznej edycji Programu to 200 000 złotych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 marca 2021 roku do 1 czerwca 2021 roku. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie www.pajacyk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pajacyk.pl/ 
 
 

 
 
 

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; 

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

 
 
 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  
33-100 Tarnów 

tel. 14 632 39 99 
kancelaria.centrala@psgaz.pl 

https://www.psgaz.pl/ 
 
 
 
 
Darowizny Polskiej Spółki Gazownictwa 
 
Celem Konkursu jest wsparcie realizacji wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa 
w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i 
rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych 
kryteriów. Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z: 

 wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi; 

 sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.; 

 nauką i edukacją; 

 sportem i zdrowym stylem życia; 

 kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego; 

 ekologią i ochroną środowiska. 
 
Wnioski mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, szkoły znajdujące się na obszarze dystrybucji PSG. 
 
Wysokość dotacji: kwota nieznana. 

https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
mailto:kancelaria.centrala@psgaz.pl
https://www.psgaz.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie ciągłym. Wniosek o przyznanie darowizny należy 
wypełnić na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej organizatora i przesłać wraz z wymaganymi 
załącznikami na adres darowizny@psgaz.pl.  
Wymagane załączniki do wniosku:  

 statut bądź inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy; 

 ksero aktualnego wypisu z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Ewidencji działalności 
gospodarczej; 

 stosowne pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.  
Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny 
 
 

 
 
 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin – Jeziorna 
https://wzmocnijotoczenie.pl/ 
projektyspoleczne@pse.pl 

 
 
 
 
Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” 
 
Celem Programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin, na terenie 
których Organizator Programu realizuje swoje ustawowe zadania krajowego operatora elektroenergetycznego 
systemu przesyłowego. Granty można przeznaczać na pokrycie kosztów realizacji inicjatyw, które będą wywierały 
pozytywny wpływ społeczny na mieszkańców gminy i powiatów w ramach jednej z kategorii tematycznych. 
Do Programu można zgłaszać Projekty w pięciu przedstawionych poniżej kategoriach:  

 Zdrowie, przykładowe cele: zakup defibrylatorów, organizacja szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
zakup kamer termowizyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego na bezpłatny użytek mieszkańców z problemami 
zdrowotnymi. 

 Edukacja, przykładowe cele: modernizacja sal dydaktycznych, zakup narzędzi interaktywnych wspierających 
proces dydaktyczny – tablic, komputerów, tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

 Środowisko naturalne, przykładowe cele: oczyszczanie skwerów, remonty ujęć wody i małych stacji 
uzdatniania, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych. 

 Bezpieczeństwo, przykładowe cele: budowa lub modernizacja barierek ochronnych, zadaszenia, wymiana 
podłóg, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, zakup sprzętu ratunkowego, poszukiwawczego i 
przeciwpożarowego. 

 Aktywność fizyczna, przykładowe cele: budowa lub modernizacja siłowni na świeżym powietrzu oraz street 
workout parków, wytyczenie szlaków biegowych i rowerowych. 

 
Wnioski mogą składać: 

 gminy i powiaty; 

 jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły 
podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, 
biblioteki i inne; 

 zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, 
organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego. 

https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny
https://wzmocnijotoczenie.pl/
mailto:projektyspoleczne@pse.pl
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W Programie udział mogą wziąć wyłącznie podmioty prowadzące działalność lub z siedzibą na terenie poniżej 
wymienianych gmin, na terenie których Organizator Programu realizuje swoje ustawowe zadania krajowego 
operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego. W przypadku województwa wielkopolskiego i lubuskiego 
są to:  

 Buk; 

 Lwówek; 

 Duszniki; 

 Deszczno; 

 Kuślin; 

 Międzychód; 

 Miedzichowo; 

 Lubiszyn; 

 Bledzew; 

 Międzyrzecz; 

 Pszczew. 
Jeden Uczestnik może uzyskać maksymalnie jeden grant, pomimo złożenia większej ilości projektów (Zgłoszeń). 
 
Wysokość dotacji: granty o wartości 20 000 zł netto dla danej gminy lub powiatu. W przypadku Projektu, który 
stanowi element większego projektu lub zadania publicznego – współfinansowanego ze środków własnych 
Uczestnika Programu - całkowity budżet przeznaczony przez Uczestnika na realizację Projektu, nie może 
przekroczyć kwoty 100 000 zł netto. W takiej sytuacji maksymalna kwota netto musi uwzględniać nagrodę pieniężną 
(„Grant”) przyznany przez Organizatora Programu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się do 17 maja 2021 roku. Formularze Zgłoszeniowe (dotyczące 
realizacji programu społecznego) do oceny przez Organizatora należy przesyłać na adres mailowy: 
projektyspoleczne@pse.pl. Formularze dostępne są na stronie Programu w zakładce „Zasady i materiały do 
pobrania”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wzmocnijotoczenie.pl/ 
 
 

 
 
 

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 

https://wzmocnijotoczenie.pl/
https://pnwm.org/
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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/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 
 
 

 
 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu  

ul. Szyperska 14  
61-754 Poznań 

tel. 61 846 38 19 
wup@wup.poznan.pl 

https://wuppoznan.praca.gov.pl/ 
 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Konkurs zamknięty nr: POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne następującego typu projektów:  
TYP PROJEKTU 1 – PROJEKTY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – wsparcie 
indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez: 

 Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej: 
o identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, 

w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne); 
o kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia 

zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 
wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych; 

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
https://www.google.com/search?q=Wojew%C3%B3dzki+Urz%C4%85d+Pracy+w+Poznaniu&oq=Wojew%C3%B3dzki+Urz%C4%85d+Pracy+w+Poznaniu&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l6.4651j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:wup@wup.poznan.pl
https://wuppoznan.praca.gov.pl/
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 Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub 
osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: 
o kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej 

lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy; 
o nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w 

kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości 
szkolenia; 

 Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców: 
o nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie 

wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 
Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży; 

o wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do 
zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; 

 Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając 
mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): 
o wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w 

sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na 
podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 
wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży); 

o wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w 
miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania 
w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na 
zasiedlenie; 

 Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami: 
o niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i 

utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego 
praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

Uczestnikami projektu są: 

 wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, w wieku 
15-29 lat z obszaru województwa wielkopolskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby z kategorii 
NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (muszą stanowić co 
najmniej 80% grupy docelowej). 

 
Wnioski może składać podmiot, który: 

 działa jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 
lub jako agencja zatrudnienia; 

 w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzi działalność w zakresie aktywizacji 
zawodowej na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt; 

 posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem: 25 000 000,00 PLN; 

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

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 17 maja 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie 
projektów należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl. 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-
mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-
spolecznego-wojewodztwo-wielkopolskie/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojewodztwo-wielkopolskie/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojewodztwo-wielkopolskie/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojewodztwo-wielkopolskie/
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 21 kwietnia 2021 roku opublikowane zostały Zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) – wersja 10.0. 

 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, 
będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania zadań określonych w Programie. Zmiany, 
wprowadzone uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3416/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, dotyczą 
m.in.: 

 realokacji wolnych środków finansowych w ramach Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi 4. 
Środowisko oraz Osi 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego na rzecz dofinansowania listy rezerwowej konkursu 
dot. kształcenia zawodowego (Oś 9); 

 przesunięcia środków finansowych między kategoriami interwencji w ramach Osi 10. Pomoc Techniczna; 

 zmiany wartości docelowych w ramach wskaźników finansowych Ram Wykonania w Osiach 1, 4 i 9 oraz 
wskaźników produktu dla Osi 1 oraz Osi 9 w związku z dokonanymi realokacjami środków finansowych oraz 
dostosowaniem wartości wskaźników do realnego wsparcia w projektach. 

Zmiany są zgodne z przeprowadzonymi przez IZ WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym 
obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały. 
Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz 
zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 31 marca 2021 roku. 
Treść zmienionego WRPO 2014+ opublikowano pod adresem dostępnym poniżej. 
 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-
operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-10-0 







 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/726/original/Uchwa%C5%82a_Zarza%CC%A8du_Wojewo%CC%81dztwa_Wielkopolskiego_Nr_3416-2021_z_dnia_31_marca_2021_roku_ws._przyje%CC%A8cia_zmian_WRPO_2014__.pdf?1618994031
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-10-0
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-10-0
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Dnia 31 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.14) obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.13 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+  
o Oś 3, działanie 3.2.3 - dostosowanie zapisów Poddziałania do zmian WRPO 2014+:6. Typy projektów 

Dodanie nowego typu projektów: Typ 2 Działania polegające na:  
 inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, 
 przeprowadzeniu audytów energetycznych i/lub badań termowizyjnych budynków, które pozwolą 

określić największe straty ciepła i wskazać najlepszy sposób termomodernizacji,  
 przygotowaniu elektronicznego systemu służącego inwentaryzacji i sprawozdawczości danych 

dotyczących źródeł ciepła, 
 montażu czujników antysmogowych na budynkach użyteczności publicznej, które pozwolą na 

bieżąco monitorować stan środowiska i poprawić świadomość ekologiczna mieszkańców. 
o Oś 6, poddziałanie 6.4.1: Aktualizacja wynikająca z ograniczonych środków budżetu państwa. IZ 

WRPO 2014+ planuje ogłosić nabór pozakonkursowy dla gmin, które będą mogły zapewnić wkład 
własny np. z programu MALUCH+; aktualizacja dotyczy zmiany maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE z 90% na 85% oraz minimalnego wkładu własnego z 10% na 15% w: 23. 
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą instytucję) oraz  24. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych. 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) - dostosowanie wysokości alokacji Działań/Poddziałań do zmian Programu 
WRPO 2014+ ukierunkowanych głównie na dofinansowanie listy rezerwowej konkursu w Poddziałaniu 9.3.2 
Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Zmiany w następujących kwotach: 
o Oś 1 było 427 900 000,00, jest 417 225 066,00; 
o Działanie 1.1 było 29 600 000,00, jest 28 141 524,00; 
o Działanie 1.2 było 49 920 000,00, jest 41 795 507,00; 
o Działanie 1.3 było 21 875 692,00, jest 20 928 984,00; 
o Poddziałanie 1.3.1: było 4 976 570,00, jest 4 051 302,00; 
o Poddziałanie 1.3.2: było 13 468 934,00, jest 13 459 589,00; 
o Poddziałanie 1.3.3: było 3 430 188,00, jest 3 418 093,00; 
o Działanie 1.4 było 13 448 775,00, jest 13 303 518,00; 
o Poddziałanie 1.4.1 było 7 188 184,00, jest 7 115 047,00; 
o Poddziałanie 1.4.2 było 6 260 591,00, jest 6 188 471,00; 
o Oś 4 było 172 000 000,00, jest 169 267 620,00; 
o Działanie 4.1 było 19 518 000,00, jest 18 208 527,00; 
o Poddziałanie 4.1.2 było 11 446 259,00, jest 10 370 641,00; 
o Poddziałanie 4.1.3 było 3 127 418,00, jest 3 076 134,00; 
o Poddziałanie 4.1.4 było 929 026,00, jest 831 803,00; 
o Poddziałanie 4.1.5 było 4 015 297,00, jest 3 929 949,00; 
o Działanie 4.3 było 71 317 915,00, jest 70 914 965,00; 
o Poddziałanie 4.3.1 było 68 485 980,00, jest 68 083 030,00; 
o Działanie 4.4 było 67 396 303,00, jest 66 470 351,00; 
o Poddziałanie 4.4.1 było 53 039 711,00, jest 52 113 759,00; 
o Działanie 4.5 było 9 250 782,00, jest 9 156 777,00; 
o Poddziałanie 4.5.4 było 8 754 110,00, jest 8 660 105,00; 
o Oś 9 było 318 237 790,00, jest 331 645 104,00; 
o Działanie 9.2 było 125 750 569,00, jest 122 983 919,00; 
o Poddziałanie 9.2.1 było 80 693 983,57, jest 79 016 917,57; 
o Poddziałanie 9.2.3 było 36 000 000,00, jest 34 910 416,00; 
o Działanie 9. było 92 221 491,00, jest 108 395 455,00; 
o Poddziałanie 9.3.2 było 32 358 668,00, jest 48 532 632,00; 
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o Oś 10 było 78 700 000,00, jest 78 700 000,00; 
o Działanie 10.1 było 74 818 360,00, jest 76 440 000,00; 
o Działanie 10.2 było 3 881 640,00, jest 2 260 000,00. 

 Załącznik nr 6 Roczny Plan Działania na rok 2021 dla Osi 6: Aktualizacja Rocznych Planów Działań dla Osi 
6 o projekty, których realizacja rozpocznie się w 2021 r. 
 

Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-14-z-1-kwietnia-2021-r 
 

 


 
 

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

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

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

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

 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-14-z-1-kwietnia-2021-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-14-z-1-kwietnia-2021-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus
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