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W numerze: 

 aktualne konkursy dla 
samorządów i 
organizacji 
pozarządowych 

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

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

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

Poznań, lipiec 2021 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia i 
kwalifikacje: 

o Strona 14, 
o Strony od 22 do 23, 
o Strony od 26 do 29, 
o Strony od 35 do 36, 
o Strona 38, 
o Strona 40, 
o Strona 50, 
o Strony od 52 do 57, 
o Strony od 64 do 65, 
o Strona 76. 

 Kultura i nauka: 
o Strony od 12 do 13, 
o Strona 23, 
o Strona 27, 
o Strona 29, 
o Strona 33, 
o Strona 38, 
o Strony od 46 do 49, 
o Strony od 62 do 64, 
o Strony od 76 do 77. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 24 do 25, 
o Strony od 27 do 29, 
o Strona 38, 
o Strony od 57 do 59, 
o Strony od 73 do 76. 

 Ekologia i środowisko: 

o Strony od 8 do 10, 
o Strony od 15 do 16, 
o Strona 19, 
o Strony od 27 do 29, 
o Strona 38, 
o Strony od 66 do 71, 
o Strony od 76 do 78. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strona 23, 
o Strony od 28 do 29, 
o Strona 38, 
o Strony od 59 do 60, 
o Strony od 73 do 75, 
o Strona 79. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 21 do 23, 
o Strony od 27 do 29, 
o Strona 38, 
o Strony od 57 do 59, 
o Strony od 60 do 62. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strona 3, 
o Strony od 10 do 11, 
o Strony od 15 do 16, 
o Strony od 18 do 21, 

o Strona 24, 
o Strony od 30 do 32, 
o Strony od 34 do 39, 
o Strony od 41 do 46, 
o Strony od 50 do 51, 
o Strony od 72 do 73, 
o Strony od 75 do 76. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 10 do 11, 
o Strona 18, 
o Strony od 35 do 37, 
o Strony od 42 do 44, 
o Strony od 60 do 62, 
o Strona 77. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strona 29, 
o Strona 40, 
o Strony od 45 do 46, 
o Strona 52. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 4 do 6, 
o Strony od 64 do 65. 

 Infrastruktura 
o Strony od 6 do 7, 
o Strony od 16 do 17, 
o Strona 79. 
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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.) 

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia: 

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

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

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

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

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

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

Wnioski mogą składać: 

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

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

 związki międzygminne - związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Związki międzygminne tworzone są przez 
gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. 

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

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

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

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



 
 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub 
ich związki w całej Polsce. 
Podczas wypełniania wniosku należy wskazać jeden z 35 obszarów inwestycyjnych. Każdy obszar mieści się w 
jednym z 4 priorytetów o różnej wadze tj.: 

 Priorytet 1: 
o budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; 
o budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; 
o budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, 

segregacja; 
o odnawialne źródła energii; 

 Priorytet 2: 
o tabor z napędem zeroemisyjnym; 
o budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego; 
o budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; 
o cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; 
o poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; 
o innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; 
o rewitalizacja obszarów miejskich; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej; 

 Priorytet 3: 
o budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego; 
o tabor transportu kolejowego; 
o tabor transportu tramwajowego; 
o tabor z napędem niskoemisyjnym; 
o budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej; 
o gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie; 
o budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego; 
o budowa i modernizacja infrastruktury społecznej; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej; 
o rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych; 

 Priorytet 4: 
o tabor zbiorowego transportu drogowego; 
o tabor zbiorowego transportu wodnego; 
o budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej; 
o budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości; 
o budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych; 
o inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
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W pierwszym – pilotażowym naborze największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie mają m.in. 
inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na 
zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o dofinansowanie, a po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy 
raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której 
Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd 
otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek. 
Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła 
uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu 
promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa. 
W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa 
Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których 
realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z 
harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów). 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 związki jednostek samorządu terytorialnego. 
W aktualnym naborze każda jednostka może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg. następujących wytycznych:  

 jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji; 

 drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 000 000 zł; 

 trzeci wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 000 000 zł. 
 
Wysokość dotacji: 

 do 95% bezzwrotnego dofinansowania w formie refundacji środków poniesionych na inwestycje tj. w 
zależności od obszaru priorytetowego inwestycji: 
o priorytet 1: 95 %. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego); 
o priorytet 2: 90 % wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego); 
o priorytet 3: 85 % wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego); 
o priorytet 4: 80 % wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie w naborze I odbywa się w terminie do 30 lipca 2021 roku do godz. 23:59.  
Wnioski należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w aplikacji 
Polski Ład udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl. Do złożenia Wniosku służy formularz, którego wzór 
stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja Nr 1, który opublikowany jest na 
stronie internetowej www.bgk.pl; wniosek składany jest w aplikacji Polski Ład. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.bgk.pl/polski-lad/#c20421 
 
 











 
 
 

https://www.bgk.pl/polski-lad/%23c20421
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Caritas Polska 

ul. Okopowa 55 
01-043 Warszawa 

Tel. +48 22 3348500 
caritaspolska@caritas.pl 

https://caritas.pl/ 
 

 
 
 
Konkurs „Modelowy ośrodek ekologii integralnej” w ramach projektu: „Ekologia integralna encykliki 
Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” 
 
Celem Konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w Polsce poprzez przełożenie zasad 
ekologii integralnej encykliki Laudato si’ na wymiar praktyczny w życiu wspólnot Kościoła i społeczności lokalnych.  
Cel ten jest realizowany przez: 

 Aktywizację wolontariuszy Caritas, wspólnot parafialnych i diecezjalnych lub innych Współpracowników Caritas 
(patrz § 1 pkt. 6) w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju podejmowanych w duchu 
encykliki Laudato si’ papieża Franciszka; Zainicjowanie praktycznych działań lokalnych w tym zakresie. 

 Wyłonienie 6 modelowych ośrodków ekologii integralnej i zaproszenie ich do stałej współpracy w ramach sieci 
Caritas Laudato si’. 

Ogólnym celem podejmowanych projektów jest przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki papieża Franciszka 
Laudato si’ na praktykę życia Kościoła i społeczności lokalnych – kształtowanie praktyki zrównoważonego życia ich 
uczestników.  
Celem szczegółowym wnioskowanego projektu powinno być zbudowanie aktywnej wspólnoty Caritas Laudato si’ o 
długoterminowym horyzoncie praktycznego działania. Składowe oczekiwanej inicjatywy: 

 Budowanie lub rozwój (lokalnej) wspólnoty skupionej wokół ekologii integralnej. 

 Realizacja działań praktycznych wspólnoty mieszczących się w zakresie dziedzinowym konkursu. 

 Wyposażenie wspólnoty w narzędzia działania do realizacji inicjatyw z zakresu ekologii integralnej w czasie 
wdrażania projektu oraz w szerszym horyzoncie czasowym – okresie trwałości projektu. 

 Otoczenie działań praktycznych kampanią informacyjną (w lokalnej prasie, telewizji, urzędach itp.), 
dziedzinową - z wyraźnym oznaczeniem logiem dostarczonym przez Caritas Polska. 

 Włączenie społeczności lokalnej w działania projektu. 
Należy przyjąć, że wnioskowany projekt może mieć charakter start-upu długoterminowej, katolickiej inicjatywy 
wdrażającej w życie zasady ekologii integralnej oraz propagującej te zasady - modelowego ośrodka ekologii 
integralnej Caritas Laudato si’. 
Projekty powinny zawierać się w jednym lub kilku spośród wymienionych niżej obszarów problemowych: 

 Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dobra wspólnego, ekonomia dzielenia się, promowanie wielokrotnego 
wykorzystywania przedmiotów, ograniczenie konsumpcji, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. 

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

 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, w tym ograniczenie spalania paliw kopalnych oraz śmieci przez 
wykorzystanie różnych OZE oraz samoorganizacja społeczności na rzecz pozyskiwania paliw, wspólnej 
produkcji lub dystrybucji energii. 

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

 Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym przywracanie naturalnego charakteru miejsc 
zdegradowanych, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek, 
tępienie wnyków, tworzenie ogrodów dla dzikich zwierząt, zastępowanie trawników łąkami kwietnymi i in. 

 Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona mokradeł, budowa 
jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów lub łąk w miejscach o niskiej użyteczności 
rolniczej.  

mailto:caritaspolska@caritas.pl
https://caritas.pl/
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Projekty mogą dotyczyć kilku obszarów problemowych jednocześnie oraz łączyć różne rodzaje działań wskazanych 
powyżej. Natomiast obowiązkowym elementem każdej inicjatywy musi być: 

 podnoszenie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty,  

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

Proponowane inicjatywy nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego. Powinny obejmować takie działania, jak: 

 Działania społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym: 
o rozwój lokalnej wspólnoty skupionej wokół ekologii integralnej włączającej samorządy i inne lokalne 

organizacje społeczne, jak KGW czy OSP; 
o szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami; 
o tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych; 
o tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja; 
o imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne; 
o badanie stanu świadomości lokalnej społeczności; 
o inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań ekologicznych. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pożądanym jest eksponowanie podejmowanych rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej – uczynienie ich 
widocznymi i dostępnymi dla ogółu społeczności lokalnej. Organizator konkursu zachęca też do tworzenia lokalnych 
porozumień osób lub instytucji wspólnie podejmujących działania na rzecz ekologii integralnej, w tym włączanie 
osób spoza Zespołu projektowego (szerszej społeczności lokalnej) w korzystanie z wypracowanych rozwiązań. 
Termin realizacji projektów i wydatkowania środków:  19 sierpnia 2021 roku – 31 stycznia 2022 roku. 
Miejsce realizacji projektów: parafia, przy której działa dany Zespół projektowy, kilka parafii lub cała diecezja. 
 
Wnioski mogą składać: 

 lokalne wspólnoty Caritas; 

 kościelne osoby prawne lub inni Współpracownicy Caritas działające na terenie całego kraju.  
O przyznanie dofinansowania  w ramach konkursu może ubiegać się Zespół projektowy, o którym mowa powyżej z 
tym, że wniosek musi być sygnowany przez przedstawiciela Instytucji nadającej Zespołowi projektowemu ramy 
organizacyjne występującego jako członek Zespołu projektowego lub oddzielnie. 
Jedna osoba nie może być członkiem kilku Zespołów projektowych w ramach tego konkursu. 
Każdy Zespół projektowy może złożyć tylko jeden wniosek.  
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Wysokość dotacji: 

 pula środków w konkursie wynosi 120 000 złotych; 

 maksymalna kwota jednostkowa dofinansowania może wynosić do 20.000 złotych; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 13 lipca 2021 roku. Wymagany formularz 
konkursowy dostępny jest w systemie Witkac (szczegóły w ogłoszeniu o konkursie, link poniżej). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=17275 
 
 

 
 
 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

ul. Noakowskiego 10 
00-666 Warszawa 
Tel. 22 622 00 89 
ceo@ceo.org.pl 
https://ceo.org.pl 

 
 
 
 
Konkurs regrantingowy 2021 w ramach projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” 
 
Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży na temat migracji poprzez angażowanie młodych 
dziennikarzy i dziennikarek w tworzenie konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących 
problematyki migracyjnej. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Programu 
Unii Europejskiej DEAR 2018. 
Ideą Konkursu jest wspieranie procesu integracji młodych ludzi pochodzących z różnych uwarunkowań 
kulturowych; w szczególności młodych Polek i Polaków z młodymi migrantami i migrantkami, którzy osiedlili się w 
Polsce. Wynikiem działań zrealizowanych w ramach wyłonionych w konkursie ofert ma być popularyzacja 
wielostronnego dialogu i oddawania głosu migrantom i migrantkom w kształtowaniu przekazów medialnych i 
społecznych na temat współczesnych migracji oraz muszą: 

 sprzyjać budowaniu bardziej otwartego i pokojowo nastawionego społeczeństwa, funkcjonującego w oparciu o 
założenia kultury włączającej i oddawania głosu migrantom i migrantkom oraz uchodźcom i uchodźczyniom w 
Polsce lub 

 promować wiedzę i podnosić świadomość młodzieży i szerokiej publiczności na temat zagadnień związanych z 
migracją i integracją migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. 

W ramach Konkursu oferenci składają oferty, spośród których minimum 3 zostaną wyłonione do realizacji. 
Odbiorcami /-czyniami działań określonych w ofertach składanych w ramach Konkursu powinny być następujące 
grupy: 

 młodzież w wieku 13-35 lat mieszkająca w mniejszych miastach i miejscowościach; 

 migranci i migrantki w wieku 13-35 lat mieszkający w Polsce; 
Oczekuje się, że każdy Realizator w ramach realizacji zadania dotrze do nie mniej niż 4000 odbiorców i odbiorczyń. 
Zadania mają przynosić jeden lub więcej z poniższych efektów: 

 osoby młode szerzą idee integracji międzykulturowej, tolerancji, szacunku i akceptacji różnorodności 
kulturowej; 

 rośnie zaangażowanie młodych osób w dialog i działania związane z kwestią migracji; 

 aktywiści/-stki młodzieżowi/-e zyskują inspirację, umiejętności i zapał do angażowania innych młodych osób na 
rzecz tematyki migracyjnej i działań integrujących migrantów i migrantki ze społeczeństwem przyjmującym. 

https://witkac.pl/public/%23/contest/view?id=17275
mailto:ceo@ceo.org.pl
https://ceo.org.pl/
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Aby osiągnąć zakładane cele dotyczące wsparcia procesu integracji młodych Polek i Polaków z młodymi 
migrantami i migrantkami, działania w ramach Konkursu ofert powinny obejmować m.in: 

 działania informacyjne skupiające się na podniesieniu świadomości młodzieży i szerokiej publiczności na temat 
zagadnień związanych z migracją i integracją migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim, m.in. pikniki, 
festiwale, obozy, happeningi; 

 działania edukacyjne, m.in. warsztaty i szkolenia, projekty, konkursy, akcje społeczne, wytworzenie i 
upowszechnienie materiałów edukacyjnych, w tym materiałów, które powstały w ramach projektu, działalność 
twórcza i kulturalna, aktywistyczna; 

 działania upowszechniające i promujące narzędzia i materiały z zakresu edukacji globalnej i tematyki 
współczesnych migracji, które powstały w ramach projektu, m.in. materiały edukacyjne (scenariusze 
przedmiotowe, na godzinę wychowawczą, na zajęcia pozaklasowe), narzędzia rzeczywistości wirtualnej i 
rozszerzonej (VR/AR), filmy edukacyjnych, spotkania z młodymi migrantami i migrantkami (speaker tour, 
spotkania ekspertami i ekspertkami w tematyce migracyjnej), badanie postaw młodzieży na temat 
współczesnych migracji; 

 działania aktywizujące dla młodych migrantów i migrantek, w tym umożliwiające im zabranie głosu w dyskusji 
publicznej na temat migracji, m.in. artykuły, konferencje, szkolenia.  

 
Wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe, które spełniają następujące warunki formalne: 

 muszą być osobą prawną zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: stowarzyszeniem, 
stowarzyszeniem zwykłym lub jednostką terenową stowarzyszenia posiadającą osobowość prawną 
działającą/ym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub fundacją działającą na podstawie Ustawy o 
fundacjach, istniejącą od przynajmniej jednego roku obrachunkowego; 

 muszą zapewnić wkład własny finansowy pochodzący ze źródeł innych niż unijne na poziomie przynajmniej 
5% całościowego budżetu zadania. 

Oferent musi posiadać doświadczenie w jednym z poniższych obszarów: 

 praca z młodzieżą i/lub migrantami i migrantkami i / lub uchodźcami i uchodźczyniami w edukacji 
antydyskryminacyjnej, globalnej i/lub włączającej na temat współczesnych migracji oraz różnorodnych jej 
zagadnień; 

 podnoszenie świadomości młodzieży na temat współczesnych migracji; 

 tworzenie przekazów medialnych i publicznych, w tym w mediach społecznościowych, na rzecz 
upowszechnienia wiedzy o współczesnych migracjach w wymiarze lokalnym, krajowym, europejskim i/lub 
światowym skierowanych do młodzieży i/lub szerokiej publiczności; 

 realizacja działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności, dotyczących tematu 
współczesnych migracji. 

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków 256.500 zł; 

 dofinansowanie do 95% całościowego kosztu zadania określonego w budżecie; 

 minimalna kwota dofinansowania to 30 000 zł; 

 maksymalna kwota dofinansowania to 85 500 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 18 lipca 2021 roku, do godz. 23:59. Oferty składane 
są za pośrednictwem formularza, przygotowanym przez Organizatora poprzez platformę Google. Do wypełnienia 
formularza konieczne jest posiadanie konta Google. Umożliwi to także wprowadzanie ewentualnych zmian w 
złożonym formularzu, do którego Oferent będzie miał dostęp przed upływem terminu składania ofert. Formularz 
oferty dostępny po kliknięciu pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslhjkaMmTIrCHA7rQUsb_2L5j19SY5ZRWxD44-
iUbTPp7aQ/viewform 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ceo.org.pl/konkurs-regrantingowy-2021 
 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslhjkaMmTIrCHA7rQUsb_2L5j19SY5ZRWxD44-iUbTPp7aQ/viewform?pli=1.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslhjkaMmTIrCHA7rQUsb_2L5j19SY5ZRWxD44-iUbTPp7aQ/viewform?pli=1.
https://ceo.org.pl/konkurs-regrantingowy-2021
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Program Kreatywna Europa 
Komponent Media 
Schemat: Fostering European Media Talents and Skills 
 
Celem Programu jest promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji 
profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów 
audiowizualnych. 
Program jest wdrażany poprzez trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz międzysektorowy. 
Schemat obejmuje wsparcie organizacji szkoleń i działań mentorskich w celu profesjonalizacji osób zawodowo 
działających w europejskim sektorze audiowizualnym, szczególnie młodych profesjonalistów, oraz wypracowania 
nowych modeli biznesowych. Nacisk kładziony jest na inicjatywy dotyczące cyfrowej transformacji i ją 
wykorzystujące. 
Schemat wspiera inicjatywy ukierunkowane na nabywanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz 
świadomości w zakresie rozwoju technologii rynkowych i cyfrowych, zrównoważonych modeli biznesowych, 
marketingu, promocji, rozwoju widowni, zachowania dziedzictwa filmowego oraz zrównoważonego rozwoju w 
sektorze. 
Projekty wspierane w ramach schematu mogą obejmować działania będące kursami szkoleniowymi, kursami typu 
boot-camp, programami mentorskimi; obywające się w formie fizycznej i/ lub w online. Inicjatywy muszą opierać się 
na innowacyjnych metodach uczenia się, nauczania, mentoringu i coachingu, z wykorzystaniem najnowszych 
technologii cyfrowych i skupiać się na doskonaleniu umiejętności i kompetencji dostosowanych do zmieniających 
się praktyk rynkowych. 
Wnioski muszą dotyczyć działań, których celem jest rozwijanie zdolności profesjonalistów sektora audiowizualnego 
i podniesienie wiedzy w następujących dziedzinach: 

 marketing, promocja, nowe sposoby dystrybucji i eksploatacji, skupiające się na rozwijaniu umiejętności 
cyfrowych i wykorzystywaniu narzędzi i technologii cyfrowych; 

 rozwój proekologicznego podejścia w przemyśle audiowizualnym, mający na celu promowanie 
zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości; 

 zarządzanie dotyczące finansów i sprzedaży, w celu zwiększenia możliwości dostępu do inwestycji, 
zarządzania własnością intelektualną i opracowywania nowych modeli biznesowych; 

 szkolenia w zakresie opracowywania i produkcji oraz postprodukcji utworów audiowizualnych, w tym 
nowatorskich narracji; 

 przedsiębiorczość, nowe kreacje biznesowe. 
Działania skierowane muszą być do specjalistów pracujących w branży audiowizualnej, w szczególności do 
młodych profesjonalistów, a także rozpoczynających działalność. 
Wnioskodawcy muszą zapewnić, aby większość uczestników proponowanych szkoleń, działań związanych z 
budowaniem zdolności i tworzeniem sieci kontaktów była innej narodowości niż wnioskodawca. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na projekty, które zapewniają dobrą reprezentatywność płci i różnorodności zarówno po stronie 
organizatorów, jak i uczestników. Ponadto wspierane będą projekty mentorskie skierowane do kobiet i uczestników 
ze zróżnicowanego i defaworyzowanego środowiska. 
Zmiany względem edycji 2014-2020: 

 Szczególny nacisk położony na nabywanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i świadomości na temat 
rozwoju rynku i technologii cyfrowych, analizy danych, zrównoważonych modeli biznesowych, 
internacjonalizacji, marketingu, promocji, rozwoju widowni, odbudowy dziedzictwa filmowego, 
zrównoważonego rozwoju przemysłu. 

mailto:info@kreatywna-europa.eu
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 Nacisk na działania dotyczące zrównoważonego rozwoju, strategie zapewniające równowagę płci, włączenie, 
różnorodność i reprezentatywność. 

 Zwiększenie maksymalnego progu finansowania ze strony UE – do 80%. 

 Zwiększenie możliwości przyznawania stypendiów dla uczestników wydarzeń. 
 
Wnioski mogą składać organizatorzy warsztatów i działań mentorskich dla profesjonalistów branży 
audiowizualnej: 

 prywatne firmy; 

 organizacje non-profit; 

 stowarzyszenia; 

 fundacje; 

 gminy; 

 władze samorządowe i urzędy miejskie. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 8 000 000 EUR; 

 do 80% dofinansowania. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 26 sierpnia 2021 roku, do godz. 17:00 czasu 
brukselskiego. W celu złożenia formularza aplikacyjnego, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU 
Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities 
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-
training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,310
94502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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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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 Charlesa Stewarta Motta 

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

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

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

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

 społeczeństwem obywatelskim; 

 edukacją; 

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

 minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów; 

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

 
 


 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

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

 
 
 
 

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

mailto:info@mott.org
http://www.mott.org/
mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/
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podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być 
elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja 
programu RITA. Współfinansowane projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych 
w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć 
następujących sfer:  

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

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

 stowarzyszenia, 

 fundacje, 

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

 
Wysokość dotacji: 

 maksymalne dofinansowanie to 40 000 zł, 

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

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

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

 
 
 

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:  

https://programrita.org/wklady-wlasne/
mailto:fundacja@pkp.pl
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 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 
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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/ 
 
 

 
 
 
Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 
 
Celem Konkursu jest wsparcie finansowe lokalnych grup nieformalnych. Fundusz skierowany jest do młodych 
aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości. W ramach 
Funduszu można otrzymać dotację np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii 
informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc. 
Finansowane mogą być działania, które: 

 popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu; 

 upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach 
tychże zmian; 

 angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu. 
Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań (np. przejazdy, opłaty za internet, 
telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.). 
Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku. 
 
Wnioski mogą składać lokalne grupy: 

 o składzie minimum 3-osobowym; 

 jedna z osób musi być pełnoletnia. 
 
Wysokość dotacji to jednorazowe wsparcie o wartości 1 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 listopada 2021 roku. Formularz wniosku 
dostępny jest pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY_qNxloHiiZBTIKpe3cGXQTe2Jz3Htp8eHz8ell_h8kj79Q/viewform?v
c=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-
klimatyczny/ 
 
 

 
 
 
 

mailto:prawakobiet@batory.org.pl
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/
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Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

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

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

 
 
 
 

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

 województw,  

 powiatów,  

 gmin i miast  

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

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

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

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

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

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

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

 lista OPP jest zatwierdzana przez jst.  

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

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

 
 


https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-powiatow-gmin-i-miast/
https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie-darmowy-program-pit-dla-powiatow-gmin-i-miast/
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Fundacja Integracja 

ul. Andersa 13 
00-159 Warszawa 
tel.: 22 530 65 70 

integracja@integracja.org 
http://www.stypendiumpiotra.pl/ 

 
 
 
 

Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego 
 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-35 lat, 
zaangażowanych w rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz integracji i rozwoju osób z niepełnosprawnościami, 
realizowanych przez organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się w miejscowości do 20 000 
mieszkańców. 
Wnioski oceniane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną przez Organizatora. Podczas oceny wniosków Kapituła 
Konkursu weźmie pod uwagę: 

 zaangażowanie aplikujących o stypendium w realizację inicjatyw obywatelskich; 

 ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium. 
Dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych osób aplikujących w kontekście zaangażowania 
społecznego. 
 
Wnioski mogą składać: osoby prywatne/organizacje pozarządowe. 
 

Wysokość dotacji: roczne stypendium wynosi 10 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Wnioski o przyznanie 
stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełniając formularz na stronie 
StypendiumPiotra.pl. 
Do wypełnionego wniosku można dołączyć e-mailem na adres stypendiumpiotra@integracja.org następujące 
załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5 MB): 

 list polecający od osoby współpracującej z osobą aplikującą; 

 artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia osoby aplikującej; 

 zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność osoby aplikującej, prowadzone przez nią projekty. 
Do wniosku osoba aplikująca może dołączyć również filmik, przesyłając go (np. poprzez WeTransfer) na adres e-
mail stypendiumpiotra@integracja.org, opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Filmik może być 
nakręcony za pomocą dowolnego urządzenia – telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. Powinien on spełniać 
następujące standardy: 

 nie może przekraczać długości 1 minuty; 

 autorka/autor materiału powinna/powinien posiadać zgody na wykorzystanie materiałów audio użytych w 
filmach lub wykorzystać ścieżki udostępniane na otwartych licencjach. Powinna/powinien także posiadać 
zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie. Filmik nie jest obowiązkowy, ale będzie brany 
pod uwagę przy ocenie przez Kapitułę Konkursu. 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu: 22 530 65 70 (czynny 
codziennie w okresie składania wniosków w godzinach od 9:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail: 
integracja@integracja.org. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.stypendiumpiotra.pl/ 
 
 

 
 

mailto:integracja@integracja.org
http://www.stypendiumpiotra.pl/
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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. 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

mailto:kontakt@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/
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Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 

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

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

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

 Innowacje w edukacji, 

 Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 

 Dziedzictwo kulturowe, 

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 

 Priorytety ochrony zdrowia, 

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

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 uczelnie wyższe, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

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















mailto:poczta@kronenberg.org.pl
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- 24 - 
 

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/  

 


 
 
 

Kumulacja aktywności 
9. edycja 

 
Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez 
promowanie ruchu i zdrowego trybu życia, poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem 
utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów. Uczniowie mają 
możliwość pracy bezpośrednio z tymi, którzy osiągnęli sukces, mogą spróbować siły w różnorodnych dyscyplinach i 
przekonać się, że sport może być świetną zabawą, a nie tak jak myślą ciężarem i przyczyną dodatkowego stresu. 
W ramach programu zorganizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla grup na terenie całego kraju. Prowadzący 
wybierani są w konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są różnorodne, realizowane na podstawie autorskiego 
projektu przedstawionego w składanym do programu wniosku. Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia z 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych zaburzeń w rozwoju 
motorycznym, uczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i powstawaniu zaburzeń statyki ciała. Należy 
podkreślić, że dziecko zdrowe fizycznie ma większe możliwości do rozwoju intelektualnego oraz większe chęci do 
podejmowania różnych działań społecznych. Program Kumulacja Aktywności współfinansowany jest przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne: 

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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 zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i 
umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo;  

 zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników;  

 zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów, np. SKS;  

 zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój 
kręgosłupa, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być 
urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców;  

 rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na 
zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności;  

 Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach;  

 zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 1 września 2021 r., a 
31 maja 2022 r., średnio dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej 20 spotkania w I etapie realizacji, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 lit. c); h) pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut; 

 liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób;  

 zajęcia mają również za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, 
idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, 
na jednym wybranym przez Mistrza Sportu przykładzie. 

 
Wnioski mogą składać osoby: 

 pełnoletnie; 

 niekarane; 

 posiadające zdolność do czynności prawnych; 

 spełniające wszystkie warunki Regulaminu Konkursu. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 1 581 000 zł; 

 wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia wyniesie 24 320 zł brutto. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 21 lipca 2021 roku do godziny 23:59. Aby złożyć 
wniosek (formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://wnioski.fundacjalotto.pl/#/login) należy: 

 Przygotować autorski projekt, spełniający wszystkie warunki Regulaminu, w tym harmonogram działań i 
preliminarz kosztów.  

 Uwzględnić w autorskim projekcie ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, a także przekazanie 
wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przykładzie. 

 Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej. 

 Wybrać rodzaj konta „Osoby Fizyczne” i zarejestrować się w generatorze wniosków lub zalogować na 
istniejącym już koncie (w przypadku składania wcześniej wniosków do fundacji). 

 Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Kumulacja Aktywności”.  

 UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w Programie „Kumulacja Aktywności – 
9. edycja”.  

 UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy 
z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.  

 Przy niektórych polach pojawi się dodatkowa informacja z ikonką „i”, na którą należy najechać myszą i 
przeczytać informację. 

 Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.  

 UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone 
wymagane załączniki. Po wysłaniu formularza nie ma możliwości nanoszenia zmian i dosyłania dokumentów. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/ 
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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/
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Fundacja ORLEN

ul. Chemików 7  
09-411 Płock 

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







 
Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” 
Edycja IV. 
 
Celem Konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy 
mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają 
pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi. 
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze: 

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;  

 działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;  

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;  

 podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;  

 zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;  

 poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;  

 podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.  
Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:  

 skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców; 

 mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;  

 realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wnioski mogą składać podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli są 
jednocześnie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 2 000 000 zł; 

 granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł z podziałem na następujące koszyki grantowe: 
o koszyk I (Granty o wartości 5 000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 70; 
o koszyk II (Granty o wartości 10 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 70; 
o koszyk III (Granty o wartości 15 000. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 50; 
o koszyk IV (Granty o wartości 20 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 10. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie do 29 lipca 2021 roku. Wniosek do Programu 
należy złożyć on-line poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, który dostępny jest w systemie informatycznym 
na stronie pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login („Generator Wniosków”). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-
ziemi.aspx 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:fundacja@orlen.pl
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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 
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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/ 
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Program „Rozgrzewamy polskie serca” 
 
Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, 
tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na 
lokalnym poziomie. 
Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i 
kulturę. 
Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał 
społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i 
wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc 
historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. 
Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują: 

 materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach 
projektowych; 

 podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów; 

 promocję Projektu; 

 koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do 
przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów; 

 wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa. 
Jury konkursowe w ocenie będzie się kierowało takimi kryteriami, jak: 

 potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;  

 jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);  

 zaangażowanie lokalnej społeczności;  

 atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców. 
Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 15 października 2021 r. do 15 października 2022 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji 
publicznej lub im nie podlegają); 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 szkoły publiczne; 

 przedszkola publiczne; 

 związki wyznaniowe i ich organizacje (o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie ustawy lub 
umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej). 

 
Wysokość dotacji: 

 całkowita pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł; 

 3 kategorie finansowania: 
o 5 000 zł – 10 000 zł; 
o 10 000 zł - 20 000 zł;  
o 20 000 zł - 40 000 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 lipca 2021 roku za pośrednictwem strony 
internetowej Organizatora konkursu – wniosek należy wypełnić online poprzez zakładkę 
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/login. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign=fundusze 
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Fundacja PZU 

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

www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 
 
 
 
 
Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania  
i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. 
Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być 
kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające 
osobowość prawną. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie 
pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do 
rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 
 
Termin składania wniosków trwa przez cały rok. Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu 
jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, 
przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – 
aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 
 

 






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

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

 działalności charytatywnej,  
 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej,  
 ochrony i promocji zdrowia,  
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  
 działań na rzecz mniejszości narodowych,  
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  

mailto:fundacja@pzu.pl
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https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  
 porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji 

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

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

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

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

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

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

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

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

 terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w 
imieniu danej organizacji (posiadania odpowiednich pełnomocnictw lub upoważnień) oraz posiadania własnego 
rachunku bankowego. 

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

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

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

 
 
 
 
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; 
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: 

mailto:bilateralne@frse.org.pl
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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 godz. 12.00.  

 Termin składania wniosków o znak jakości dla wolontariatu pomocy humanitarnej upływa 22 września 2021 r. 
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/ 
 
 

 
 
 

https://eks.org.pl/
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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. 
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. 

tel:+48222906622
tel:+48797904506
mailto:sekretariat@solidarityfund.pl
http://www.solidarityfund.pl/
mailto:konkurs@solidarityfund.pl
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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.  
 
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  

 


 
 
 

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/
http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
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Fundacja Techsoup 

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

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

 
 

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

 
Forma wsparcia:  

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

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

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

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

Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iWebReader, Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, 
Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl. 
 
Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są na bieżąco. Sprzęt i oprogramowanie można uzyskać 
poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a po złożeniu zamówienia na 
adres organizacji zostanie wysłany e-mail z proformą. Na jej podstawie należy dokonać płatności. Tytuł przelewu 
powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Program 
Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zależny jest od partnera programu: 
oprogramowania komputerowe - organizacja otrzymuje instrukcję pobrania ze strony WWW danego partnera 
technologicznego i klucze licencyjne w przeciągu 5 dni roboczych; sprzęt sieciowy Cisco – wysyłka w przeciągu 8 
tygodni. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.technologie.org.pl/oprogramie  

 
 

 
 
 

mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
http://www.technologie.org.pl/oprogramie
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Meet and Code 
Edycja V. 
 
Celem Konkursu jest pomoc w budowaniu świata, w którym każdy młody Europejczyk posiada cyfrowe 
umiejętności potrzebne do kreowania własnej przyszłości. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że 44% 
Europejczyków nie posiada podstawowych cyfrowych umiejętności. W przyszłości będzie ich wymagać 9 na 10 
zawodów, zatem istnieje możliwość, że Europa stanie w obliczu cyfrowego kryzysu. Działalność Meet and Code w 
2017 roku, zapoczątkowała chęć szerzenia alfabetyzacji cyfrowej. Celem Meet and Code stało się krzewienie 
zainteresowania światem technologii i programowania oraz zachęcanie młodzieży do kształtowania swojej cyfrowej 
przyszłości. Kilka lat później, podczas pandemii koronawirusa, Meet and Code wirtualnie łączy i angażuje młodzież 
z bliska i daleka. 
W tym roku, już piąty raz z rzędu, będą przyjmowane od organizacji pozarządowych zgłoszenia pomysłów na 
rewelacyjne wydarzenia związane z programowaniem, dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat.  
W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, tegoroczna edycja zostanie poprowadzona w 
pełni wirtualnie. 
Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 5 pomysłów na wydarzenie. 
Dodatkowo najciekawsze pomysły mogą wziąć udział w Meet and Code Award i wygrać nagrodę  
Jednym z celów Meet and Code jest pokazanie zastosowania technologii w realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (Sustainable Development Goals). W ramach Meet and Code Award 2021 już po raz czwarty nagrodzone 
zostaną najlepsze pomysły na wydarzenia kwotą 2000 euro. 
Można ubiegać się o wygraną w następujących kategoriach: 

 Dziewczyny kodują! 

 Społeczność 

 Różnorodność 

 Koduj dla planety 

 Koduj dla Europy. 

Po zgłoszeniu wydarzenia i otrzymaniu grantu można zgłosić wydarzenie do odpowiedniej kategorii. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe z 35 krajów tj.: 

 Austria; 

 Belgia; 

 Bośnia and Hercegowina; 

 Bułgaria; 

 Chorwacja; 

 Cypr; 

 Czechy; 

 Dania; 

 Estonia; 

 Finlandia; 

 Francja; 

 Niemcy; 

 Grecja; 

 Węgry; 

 Irlandia; 

 Włochy; 

 Kazachstan; 

 Łotwa; 

 Litwa; 

 Luksemburg; 

 Malta; 

 Holandia; 

 Norwegia; 

 Polska; 
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 Portugalia; 

 Rumunia; 

 Rosja; 

 Serbia; 

 Słowacja; 

 Słowenia; 

 Hiszpania; 

 Szwecja; 

 Szwajcaria; 

 Wielka Brytania; 

 Ukraina. 
 
Wysokość dotacji: 

 granty w wysokości do 500 EUR; 

 nagroda w ramach Meet and Code Award: 2000 EUR. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 8 września 2021 roku. Aby zgłosić się do udziału w Meet and Code, 
należy: 

 zarejestrować się w TechSoup Polska (jeśli Wasza organizacja już jest zarejestrowana w TechSoup, token 
będzie cały czas widoczny na Waszym koncie); 

 skopiować token kwalifikacyjny ze swojego konta i przy jego użyciu wypełnić formularz na www.meet-and-
code.org. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://meet-and-code.org/pl/pl/ 
 
 

 
 
 

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 

https://meet-and-code.org/pl/pl/
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/
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 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 
 
 







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); 

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50375-nasza-przestrzen-3-konsultacje-dokumentow-planistycznych-na-wsi-i-w-malych-miastach
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50375-nasza-przestrzen-3-konsultacje-dokumentow-planistycznych-na-wsi-i-w-malych-miastach
http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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 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 
 








„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. 

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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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 
 
 





 

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 

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/razam-razem-zuzam-M248xw
http://www.funduszobywatelski.pl/
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podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - 
przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku. Nie jest wymagany wkład 
własny. 
Miesięcznie przewiduje się wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3 000 zł.  
 
Termin składania wniosków - wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok. 
Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe  
 





 
 

Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 

USA 
 

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

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

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

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

 
Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi: 

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

stronie programu Google dla Organizacji Non-Profit); 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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 potwierdzić i zaakceptować wymagane przez Google oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji 
oraz przyjmowania i wykorzystywania darowizn; 

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





 
 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 
31-148 Kraków 

tel. (+48) 12 61 71 900 
fax: (+48) 12 62 37 682 
biuro@instytutksiazki.pl 
https://instytutksiazki.pl/ 

 
 
 
 
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 
8. edycja 
 
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie 
szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca 
poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. 
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, 
udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowania. 
Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny 
dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako 
pomocy publicznej. 
Dofinansowanie może być wydatkowane na zakup (koszty kwalifikowane): 

 komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i minikomputerów; 

 jednostek pamięci, np. jednostek pamięci zewnętrznej, dysków zewnętrznych; 

 jednostek zasilających, np. UPS-ów, listw zasilających; 

 jednostek wejścia, np. klawiatur, myszy, skanerów (w tym skanerów klisz i zdjęć), kamer internetowych, 
mikrofonów do komputerów, czytników kodów; 

 jednostek wyjścia, np. monitorów, drukarek (w tym drukarek 3D), głośników do komputerów, słuchawek do 
komputerów, czytników książek elektronicznych; 

 jednostek wejścia-wyjścia, np. urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych, słuchawek z mikrofonem do 
komputerów; 

 robotów edukacyjnych; 

 tablic i monitorów interaktywnych; 

 projektorów multimedialnych; 

 tabletów; 

 urządzeń transmisji i ochrony danych, np. firewallów, modemów, routerów, transmiterów Bluetooth, switchów; 

 oprogramowania, np. systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego; 

 oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych); 

 komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania służącego dostosowaniu sprzętu 
komputerowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
mailto:biuro@instytutksiazki.pl
https://instytutksiazki.pl/
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Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz 
samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których 
organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. 
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 
r., w 2019 r. lub w 2020 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura 
Bibliotek 2016–2020” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-
2025” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 
Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania 
w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje 
podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Wysokość dotacji: 

 przewidywana kwota wydatków 2 500 000 zł; 

 minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł; 

 w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i 
komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł; 

 wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% 
całkowitego budżetu zadania; przez finansowy wkład własny rozumie się środki własne wnioskodawcy i/lub 
pozyskane z innych źródeł, z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu i instytucji zarządzającej. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 23 sierpnia 2021 roku. Wniosek należy wypełnić 
za pomocą generatora dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki (https://instytutksiazki.pl/kraszewski/) i 
przesłać go – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – na adres Instytutu Książki: ul. Zygmunta Wróblewskiego 
6 31–148 Kraków. 
Wymaganymi załącznikami do wniosku są następujące dokumenty (wszystkie obowiązkowe załączniki - na etapie 
naboru wniosków - należy tylko wgrać do elektronicznego generatora wniosków, nie dołączać w wersji papierowej): 

 aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) odpis z rejestru instytucji kultury 
prowadzonego na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 26 
stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz. 
189 z późn. zm.). zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych we wszystkich czterech działach rejestru; 

 ponadto dla samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki 
– kopia aktualnego statutu wnioskodawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 
uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury, 
potwierdzającego wyodrębnienie organizacyjne biblioteki w strukturze instytucji; 

 oświadczenie o wywiązaniu się wnioskodawcy z obowiązku rozliczenia dofinansowań przyznanych w latach 
poprzednich - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-
bibliotek,2.html 
 
 









 
 
 

https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html
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Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego  

ul. Jazdów 1  
00-467 Warszawa 

tel. +48 22 501 70 02 
sekretariat@instytut-teatralny.pl 

www.instytut-teatralny.pl/ 
 
 
 
 

Program „Placówka” 
Edycja VII. 

 
Celem Konkursu jest finansowa i organizacyjna pomoc przy powstawaniu spektakli twórczo wykorzystujących 
nowe formy sztuki teatralnej, języka scenicznego i estetyki. W VII edycji Programu wobec przedłużającej się 
pandemii COVID-19, przymusowego zamknięcia i utrudnionego powrotu do wcześniej praktykowanych form oraz 
aktywności twórczych, Organizatorom szczególnie zależy na wspieraniu działań performatywnych realizowanych w 
świecie realnym lub wirtualnym (radio, internet).  
Organizator zachęca do nadsyłania zgłoszeń dotyczących projektów niebędących prostym przeniesieniem, 
nagraniem czy streamingiem, a prawdziwym poszukiwaniem nowych dróg kontaktu z publicznością lub twórczym 
adaptowaniem form i narzędzi już istniejących. 
Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia 
oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy, 
nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego. 
 
Wnioski mogą składać twórcy/twórczynie lub grupy twórcze o różnorodnym statusie i charakterze, działające na 
terenie Polski. 
 
Wysokość dotacji: budżet programu wynosi 100 tys. zł z podziałem na maksymalnie 3 projekty; 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 lipca 2021 roku. Zgłoszenia wyłącznie w formie 
elektronicznej należy przesyłać na adres: jbiernacka@instytut-teatralny.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-
placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/ 
 
 



 
 

Program OFF Polska
 

Celem Konkursu jest umożliwienie produkcji i eksploatacji spektakli teatru niezależnego i offowego. Ideą Programu 
jest wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację 
autorskich projektów artystycznych, a także wspieranie profesjonalizacji teatrów niezależnych i offowych w 
obszarze produkcji, dokumentacji i promocji spektakli oraz otwieranie ich na wyzwania związane z dotarciem do 
widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru. 
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów teatralnych poprzez pokrycie 
kosztów realizacji zadania, na które składają się koszty produkcji spektaklu z uwzględnieniem profesjonalnej 
rejestracji video, koszty promocji i eksploatacja spektaklu tj. pokazy w siedzibie, objazdy, transmisje online, pokazy 
online. 
Realizacja zadania odbywa się między 23 sierpnia a 30 listopada 2021 roku (cykl produkcyjny wraz z premierą 
spektaklu oraz eksploatacją). Spektakl powstały w ramach zadania musi zostać zaprezentowany minimum 
pięciokrotnie oraz profesjonalnie zarejestrowany (audio/video). Dodatkowo, spektakl może zostać opublikowany w 

mailto:sekretariat@instytut-teatralny.pl
https://www.instytut-teatralny.pl/
https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
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mediach społecznościowych (YT/Vimeo/Fb) w formie transmisji lub emisji nagrania z ograniczonym czasowo 
dostępem, co będzie traktowane jako tradycyjny pokaz w sytuacji, gdy tradycyjny pokaz nie będzie możliwy z 
powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid_19. 
 
Wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe. 
Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w Programie. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków 1 500 000 zł; 

 minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł, a maksymalna 90 000 zł, przy 
czym budżet powinien zakładać produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu; 

 Wnioskodawca ma możliwość zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację projektu do kwoty 
50 0000 zł 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 lipca 2021 roku. Wypełniony prawidłowo 
wniosek (wzór do pobrania na stronie ogłoszenia o konkursie, link poniżej) należy przesłać: 

 wersji elektronicznej do 16 lipca 2021 roku na adres offpolska@instytut-teatralny.org oraz  

 nadesłać podpisany wydruk wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do 16 lipca 2021 roku (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 
Warszawa, z dopiskiem: Program OFF Polska. 

Wniosek powinien zawierać: 

 pełną nazwę własną, adres, telefon, e-mail; 

 nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
(poświadczone aktualnym odpisem KRS); 

 szczegółowy, merytoryczny opis działań artystycznych - koncepcja zadania (nakreślenie tematu, wybór 
tekstów kultury, wybór środków teatralnych, wybór działań oraz uzasadnienie poszczególnych wyborów), plan 
przebiegu realizacji zadania od pomysłu do eksploatacji spektaklu, informacje o twórcach (doświadczenie, 
poprzednie realizacje, nagrody); można dołączyć także kontekstowe materiały audiowizualne (prezentacje, 
nagrania audio i video, zdjęcia); 

 budżet zadania; 

 harmonogram. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-
instytutu-teatralnego/?fbclid=IwAR2XjId7qHQkT9NlKDxCTzZ4H-EJVkJdt8MoRzLhwQtwYBBbbBb4SgV7KCE 
 
 















 
 

 

https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-instytutu-teatralnego/?fbclid=IwAR2XjId7qHQkT9NlKDxCTzZ4H-EJVkJdt8MoRzLhwQtwYBBbbBb4SgV7KCE
https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-instytutu-teatralnego/?fbclid=IwAR2XjId7qHQkT9NlKDxCTzZ4H-EJVkJdt8MoRzLhwQtwYBBbbBb4SgV7KCE
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 
tel. 22 694 75 29 
fax 22 694 72 34 
efs@kprm.gov.pl 

www.efs.kprm.gov.pl/ 
 
 
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 
Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli 
organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia 
prawa” 
 
Celem Konkursu jest umożliwienie dofinansowania projektów podnoszenia kompetencji eksperckich 
przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie 
stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 
przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w 
projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w obszarze wsparcia, tj. 
udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami 
polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej (w tym z zakresu analizowania 
informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego). 
 
Wysokość dotacji: 

 planowana alokacja wynosi 5 000 000,00 PLN; 

 maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 złotych; 

 maksymalny poziom dofinansowania 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 21 czerwca 2021 roku do 6 lipca 2021 roku. 
Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla 
projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA 
(https://sowa.efs.gov.pl). Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji 
elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01621 
 
 









 
 

mailto:efs%40kprm.gov.pl
https://efs.kprm.gov.pl/
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01621


  

 

- 51 - 
 

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

1049 Bruxelles/Brussel 
Belgia 

 
 

 
 
Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 
Komponent „Ochrona i promocja praw dziecka” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów, które przyczyniają się do przeciwdziałania skutkom pandemii 
Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie 
inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyniają się do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii 
dotyczącej praw dziecka. 
Przewidywane rezultaty realizacji projektów w tym komponencie: 

 zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych reakcjach władz publicznych i 
wnioskach wyciągniętych na przyszłość; 

 ustanowienie protokołów zapewniających uwzględnianie i ochronę praw dziecka oraz wspieranie dzieci w 
sytuacjach nadzwyczajnych w przyszłości; 

 realizacja zaleceń przyszłej strategii UE na rzecz praw dziecka. 
 
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne Z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub spoza 
Unii (ale powiązane z programem CERV). 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet 2 160 000 EUR; 

 dotacje wys. od 75 000 EUR. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 7 września 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-child 
 
 













 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
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Minister Cyfryzacji 

ul. Królewska 27 
00-060 Warszawa 
tel. 222 500 110 

kontakt@kprm.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  



 
 

 
 

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 2014-2020 
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie 4.1. Innowacje społeczne 
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 
 
Celem Programu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności 
wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS, co jest realizowane m.in. poprzez 
skalowanie mikro-innowacji społecznych. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce 

mailto:kontakt@kprm.gov.pl
http://www.mc.gov.pl/
https://ose.gov.pl/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu
https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
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mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg 
oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. Celem niniejszego 
konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć 
aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych: 

 „Agro-Eko-Lab”2 – odnosi się do sytuacji rolników indywidualnych w Polsce, szczególnie drobnych gospodarstw 
rodzinnych. Innowację stanowi model pracy z młodymi rolnikami kończącymi edukację w szkołach kształcących 
w zakresie rolnictwa polegający na zachęceniu ich do prowadzenia uprawy metodami ekologicznymi i 
tradycyjnymi oraz sprzedaży bezpośredniej plonów do zorganizowanych grup konsumentów. Innowacja 
odpowiada również na rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność wśród obiorców indywidualnych. 
Innowacja jest również odpowiedzią na częste migracje zarobkowe młodych osób do miast lub za granicę, które 
powodują rezygnację z rodzinnych gospodarstw rolnych. Konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł 
utrzymania, pokazuje również badanie GUS, wskazując, że spada odsetek wiejskich gospodarstw domowych, 
dla których głównym źródłem utrzymania jest rolnictwo6 . Jednocześnie, jak wskazano powyżej, rośnie popyt na 
żywność wysokiej jakości, pojawiają się natomiast problemy z jej podażą. Żywność wysokoprzetworzona jest 
znacznie tańsza i łatwiej dostępna. Dzięki skalowaniu tej innowacji żywność wysokiej jakości powinna stać się 
bardziej dostępna, poprzez zwiększenie wiedzy na temat zorganizowanych grup konsumenckich. 
Odpowiedzialni za uprawę młodzi rolnicy będą mieli zapewnionych odbiorców i godziwe wynagrodzenie, 
umożliwiające dalsze prowadzenie rodzinnych gospodarstw rolnych. 

 „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” – pozwala na dostosowanie programu nauczania w szkołach 
ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym do zmieniających się trendów żywieniowych klientów. 
Innowacja zakłada wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące kuchni opartej o 
produkty roślinne z elementami zdrowego żywienia. W przyszłości innowacja pozwoli na zwiększenie 
różnorodności dań roślinnych w lokalach gastronomicznych – co koresponduje z rosnącym popytem na ten tym 
kuchni. Coraz więcej osób wybiera kuchnię wegetariańską, roślinną lub w świadomy sposób ogranicza spożycie 
mięsa. Zmiany nawyków żywieniowych, można zaobserwować w danych statystycznych spożycie mięsa w 
2019 r. w Polsce spadło o ok 2,3%. Jednocześnie w Polsce istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
kucharzy, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Od zatrudnianych kucharzy wymagane jest m.in. 
doświadczenie, znajomość nowych trendów w gastronomii i chęci podnoszenia kwalifikacji. Natomiast osoby o 
niskich kwalifikacjach, z małym doświadczeniem i tuż po zakończeniu edukacji mają problem ze znalezieniem 
stałego, stabilnego zatrudnienia i odpowiedniego wynagrodzenia. Dzięki innowacji osoby, które mają niebawem 
wejść na rynek pracy, nabędą kwalifikacje w zakresie nowych trendów żywienia związanych kuchnią roślinną. 
Jednocześnie zdobędą doświadczenie we współpracy z punktami gastronomicznymi. Ma to zwiększyć ich 
szanse na stabilną, legalną, lepiej płatną pracę, umożliwiającą samodzielne utrzymanie się i dalszy rozwój 
zawodowy. 

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

Innowacje zostały opracowane w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB (www.transferhub.pl), 
prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, w partnerstwie z PwC Polska Spółka z 
o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Inkubator uzyskał dofinansowanie w 2015 
r. w konkursie na inkubację innowacji społecznych w ramach Działania 4.1. PO WER. Ww. innowacje w nowatorski 
sposób łączą wsparcie uczniów i studentów w celu znalezienia zatrudnienia w ich zawodzie z aktualnymi 
potrzebami rynku dotyczącymi dostępu do żywności ekologicznej, kuchni opartej o produkty roślinne oraz 
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produktów rzemieślniczych. Powstały i zostały przetestowane w pierwszej edycji pilotażowego konkursu w 
Inkubatorze innowacji społecznych, o którym mowa powyżej. W związku z ograniczonymi możliwościami 
Inkubatorów w zakresie działań upowszechniających i włączających, wdrożenie na szerszą skalę wypracowanych 
rozwiązań wymaga podjęcia dodatkowych działań, które pozwolą na systemowe wdrożenie wybranych mikro-
innowacji w większej grupie podmiotów i na obszarze całej Polski. Identyfikacja innowacji rekomendowanych do 
skalowania nastąpiła z udziałem Inkubatorów, na podstawie kryteriów potwierdzających gotowość rozwiązań do 
systemowego wdrożenia. Są nimi innowacje objęte niniejszym konkursem. 
Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest wyłonienie jednego beneficjenta, którego zadaniem 
będzie realizacja działań mających na celu wdrożenie tych innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i 
uczelni w Polsce. Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 
innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją 
do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę. Systemowe 
wdrożenie należy rozumieć jako praktyczne wykorzystywanie efektów składających się na innowacje przez szkoły 
ponadpodstawowe i uczelnie w trakcie realizacji projektu oraz wprowadzenie np. stosownych zmian w regulacjach 
wewnętrznych tych podmiotów gwarantujących zapewnienie możliwości korzystania z nowych rozwiązań w sposób 
trwały po zakończeniu finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem w konkursie jest dotarcie 
z innowacją do jak największej liczby szkół ponadpodstawowych (lub centrów kształcenia praktycznego (o ile 
dotyczy) i uczelni oraz uczniów i studentów uczących się/studiujących na kierunkach właściwych dla danej 
innowacji. Minimalna liczba tych podmiotów, w których zostanie wdrożona innowacja, została określona w pkt 5.1. 
Szerzej na ten temat w dalszej części regulaminu. 
Grupy odcelowe: 

 Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, 
kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem. 

 Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i 
techników) kształcący się w zawodzie kucharz. 

 Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) 
kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci 
uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji). 

Ramy czasowe projektu: termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 
 
Wnioski mogą składać podmioty spełniające następujące wymogi: 

 Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest 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 – 
kryterium dostępu nr 2. W związku z tym, że konkurs dotyczy dwóch obszarów wnioskodawca powinien 
wykazać, że posiada doświadczenie w zakresie wskazanym w kryterium w odniesieniu zarówno do placówek 
kształcenia zawodowego, jak i uczelni. Referencje złożone przez podmiot, który jest jednocześnie 
wnioskodawcą lub partnerem, nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełnienia wymogów ujętych w tym 
kryterium. Podobnie, wykazanie doświadczenia w badaniach ewaluacyjnych nie będzie uznane za spełnienie 
kryterium. 

 Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym 
wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs – kryterium dostępu nr 1. 

 Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu osobę z 
niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 – kryterium premiujące, za które wnioskodawca może otrzymać 5 
punktów. 

 Wnioskodawca lub partnerzy krajowi lub ponadnarodowi (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie 
stosownego oświadczenia wnioskodawcy i partnerów krajowych, które znajduje się w części VIII wniosku o 
dofinansowanie. Natomiast partnerzy ponadnarodowi składają oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie w liście intencyjnym , który w takim przypadku stanowi obligatoryjny załącznik 
do wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, kwestie związane z brakiem wykluczenia będą weryfikowane przed 
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podpisaniem umowy, w oparciu o informacje uzyskane z rejestru Ministerstwa Finansów oraz dane z Krajowego 
Rejestru Karnego. 

 Z wnioskodawcą lub partnerem/partnerami (o ile dotyczy) nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o 
dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego / partnera stronie – 
kryterium merytoryczne nr 4 oceniane 0-110. 

 Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe odnośnie do obrotu zgodnie z kryterium 
merytorycznym nr 3 ocenianym 0-1. Informację o obrocie należy zamieścić w pkt. 4.3 wniosku o 
dofinansowanie. 

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

 alokacja na konkurs wynosi 2 500 000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 3 sierpnia 2021 roku i będzie trwał do 31 sierpnia 2021 roku 
do godz. 15:00. Wniosek o dofinansowanie musi być dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/), wraz z wszystkimi 
załącznikami wymaganymi w regulaminie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-
spoleczne-29/ 

 
 

 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej  
Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 na mobilność ponadnarodową kadry zarządzającej szkołami 
branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów 
prowadzących szkoły branżowe  
Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub 
kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego kadra zarządzająca 
szkołami branżowymi, doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami branżowymi oraz przedstawiciele organów 
prowadzących szkoły branżowe będą mogli podnieść lub nabyć kompetencje zawodowe poprzez poznanie dobrych 
praktyk w zakresie organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego stosowanych w państwach, w których szkoły 
branżowe są popularną alternatywą dla szkół ogólnokształcących. 
Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradcy zawodowi 
współpracujący ze szkołami branżowymi oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły branżowe. W 
projekcie wezmą udział dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół branżowych zgodnie z art. 63 oraz art. 65 ustawy prawo 
oświatowe (minimum 50% uczestników), doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami branżowymi oraz 
przedstawiciele organu prowadzącego ww. szkołę zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Doradcy zawodowi 
współpracujący ze szkołami branżowymi to zarówno osoby zatrudnione w ww. szkołach, jak i osoby prowadzące 
zajęcia ww. szkołach na zasadzie współpracy. W efekcie wyjazdu dyrektorzy/zastępcy dyrektorów szkół 
branżowych, doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły 
branżowe podniosą lub nabędą kompetencje zawodowe lub kluczowe dzięki poznaniu dobrych praktyk dotyczące 
organizacji i promocji kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami, jakości 
kształcenia oraz promocji oferty edukacyjnej wśród uczniów i rodziców. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział 
ww. osób w programach mobilności ponadnarodowej, które będą realizowane w formie wizyty studyjnej, obserwacji 
lub warsztatów w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego, przy czym IOK dopuszcza 
możliwość zrealizowania kilku form wsparcia w ramach projektu. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-29/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-29/
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Zgodnie z kryterium dostępu, liczba uczestników projektu obejmie min. 100 osób. 
Zgodnie z założeniem konkursu, w ramach projektu realizowane będą wyjazdy do krajów, gdzie funkcjonuje 
kształcenie dualne. Kryterium dostępu doprecyzowuje, że mobilności będą się odbywać w następujących 
państwach członkowskich UE: Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Luksemburg, Holandia, 
Niemcy, Słowacja lub Słowenia. Wybór miejsca, w którym zrealizowane zostaną mobilności ponadnarodowe, 
ograniczony jest do krajów, w których najwyższy jest odsetek przedsiębiorstw zatrudniających absolwentów szkół 
zawodowych (Niemcy, Holandia, Austria, Dania, Francja, Słowacja i Słowenia) oraz krajów o najwyższych 
statystykach dotyczących uczniów szkół ponadgimnazjalnych, objętych programami kształcenia zawodowego 
(Czechy, Finlandia, Słowenia, Chorwacja, Słowacja, Austria, Holandia i Luksemburg). Zgodnie z kryteriami dostępu 
pobyt uczestników za granicą trwa od 2 do 5 dni roboczych i przyjmuje formę wizyty studyjnej, obserwacji lub 
warsztatów w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego. 
Jako pobyt uczestników za granicą należy rozumieć czas spędzony w instytucji przyjmującej podczas realizacji 
programu mobilności. Do pobytu uczestników za granicą nie są wliczane dni spędzone w podróży do i z miejsca 
pobytu. 
 
Wnioski mogą składać podmioty wyszczególnione w SZOOP, tj.: 

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

 instytucje rynku pracy; 

 instytucje pomocy i integracji społecznej; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 szkoły i placówki systemu oświaty; 

 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym; 

 przedsiębiorstwa; 

 podmioty ekonomii społecznej; 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER; 

 organizacje pozarządowe; 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego; 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 
Partnerstwo ponadnarodowe  
Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą 
partnerów z innych państw członkowskich UE. Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania partnera, który 
przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia w swojej organizacji lub innej 
organizacji przyjmującej. Program mobilności, a w szczególności rozwiązania stosowane przez instytucję 
przyjmującą jako dobre praktyki powinny być adekwatne do potrzeb uczestników projektu, by nie tylko sam 
uczestnik, ale również cała instytucja mogła skorzystać z jego udziału w projekcie i wykorzystać w praktyce nabytą 
przez niego wiedzę. Wybór partnera ponadnarodowego powinien być uzasadniony przede wszystkim merytoryką 
projektu, np. może być to instytucja znana z uwagi na stosowanie nowatorskich rozwiązań, które mogą zostać 
wykorzystane w organizacji kształcenia zawodowego i promocji szkół branżowych wśród uczniów i rodziców, a w 
szczególności w działaniach mających na celu poprawę jakości nauczania i zachęcenie do podejmowania nauki w 
takich placówkach. Partner ponadnarodowy nie musi pełnić roli instytucji przyjmującej. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja wynosi 700 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego wnioskodawcy to 
679 000,00 zł; 

 do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt; 

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

 minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu to 3%. 
Zgodnie z jednym z kryteriów dostępu ocenianych w ramach konkursu, dany podmiot może wystąpić w złożonych 
wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden raz: jako wnioskodawca albo partner krajowy. 
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Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 12 lipca 2021 roku i będzie trwał do 23 lipca 2021 roku do 
godz. 15:00. Wniosek o dofinansowanie musi być dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/), wraz z wszystkimi załącznikami 
wymaganymi w regulaminie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-
mobilnosci-ponadnarodowej-14/ 
 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 
„Schronisko bez barier” - program dostosowania obiektów noclegowych służących turystyce górskiej do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
Edycja pilotażowa 2021 
 
Celem Programu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej, w zakresie służącym 
osobom z niepełnosprawnościami w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie gmin górskich. 
Program infrastrukturalny „Schronisko bez barier – program dostosowania obiektów noclegowych służących 
turystyce górskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” jest instrumentem działania państwa na rzecz rozwoju 
turystyki społecznej. Turystyka społeczna to ważny komponent turystyki, mający na celu wzrost aktywności 
turystycznej wśród różnych grup defaworyzowanych. Niniejszy program ukierunkowuje działania na rzecz poprawy 
sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Należy bowiem zauważyć, że osoby z niepełnosprawnościami dotyka 
najwięcej ograniczeń w zakresie uczestnictwa w ruchu turystycznym (w szczególności bariery ekonomiczne oraz 
wszelkiego rodzaju bariery fizyczne, skorelowane z daną niepełnosprawnością).  
Należy podkreślić fakt, że turystyka społeczna sprzyja osiąganiu takich celów społecznych, jak: przeciwdziałanie 
wykluczeniu i rozwarstwieniu społecznemu, wyrównywaniu szans i poziomu życia obywateli danego kraju, a także 
służy wzmacnianiu spójności społecznej. Pojęcia te aktualnie stanowią podstawową determinantę w zakresie 
określania kierunków rozwojowych w Unii Europejskiej.  
Mając na uwadze wspomniany powyżej potencjał turystyki społecznej, w rządowym programie Dostępność Plus na 
lata 2018 – 2025 zaplanowano Działanie 26. Sport, turystyka i rekreacja bez barier. W ramach tego działania 
przewidziano stworzenie dedykowanych programów finansowania turystyki społecznej osób ze specjalnymi 
potrzebami. Oczekiwanym rezultatem jest m.in.: dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami co 
najmniej 10 schronisk górskich. 
Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej dotyczące 
modernizacji następujących górskich obiektów noclegowych: 

 schronisk (spełniających wymogi załącznika nr 6 obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki2); 

 schronisk młodzieżowych (spełniających wymogi załącznika nr 5 ww. obwieszczenia); 

 domów wycieczkowych (spełniających wymogi załącznika nr 4 ww. obwieszczenia). 
Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie obiekty ogólnodostępne. 
Przykładowe rodzaje zadań: 

 Poprawa dostępności obiektów zewnętrznych. 

 Poprawa dostępności przestrzeni wspólnych (ciągi komunikacyjne, recepcja, jadalnia). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-14/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-14/
mailto:esp@mkidn.gov.pl
https://www.gov.pl/web/kulturaisport
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 Udostępnienie pokoi oraz łazienek dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną; 

 stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 
grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od 
tego wymogu). 

 
Wysokość dotacji: 

 wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizację Programu w roku 2021 
wynosi: 5 000 000 zł; 

 maksymalna procentowa wysokość udzielanego dofinansowania zadania z zakresu rozwoju turystyki 
społecznej może wynieść:  
o do 50% wydatków kwalifikowanych zadania;  
o do 80% wydatków kwalifikowanych zadania - w przypadku, gdy dotyczy ono górskiego obiektu 

noclegowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w 
miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o 
szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764).  

 minimalna wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku wynosi 100 000 zł; 

 maksymalne dofinansowanie może wynieść 1 000 000 zł; 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 lipca 2021 r. (dla wniosków przesyłanych 
pocztą, decyduje data stempla pocztowego). Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu 
generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem 
https://wnioski.msit.gov.pl/. 
Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, 
a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu składania wniosków) lub złożyć 
wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departament Infrastruktury 
Sportu, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. 
Oceniane będą wyłącznie te wnioski, które przesłane zostały zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztową. W 
pozostałych przypadkach, wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie podlegał ocenie. 
Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć: 

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

 dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej do realizacji: 
o decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu 

zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy 
we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej przy czym przedmiotowe dokumenty 
muszą być uzyskane przed upływem terminu składania wniosków inwestycyjnych (w przypadku pozytywnej 
oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed 
podpisaniem umowy, dostarczyć do Ministerstwa ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o 
braku sprzeciwu wydanym przez ww. organ); 

o podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, główne rzuty poziome i 
przekroje, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające 
analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych); 

o zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania z zakresu rozwoju 
turystyki społecznej; 

o dokumentacja zdjęciowa na nośniku elektronicznym, obrazująca stan istniejącego obiektu – tylko w 
przypadku zadań polegających na modernizacji; 

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku gdy 
prawo to nie wynika z prawa własności, lecz ze stosunku zobowiązaniowego, do wniosku należy załączyć 

https://wnioski.msit.gov.pl/
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poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej umowy – np. umowy dzierżawy lub najmu, 
zawierającej zgodę właściciela na wykonywanie stosownych robót budowlanych oraz zapisy dotyczące okresu 
jej obowiązywania. Przedmiotowa umowa musi obowiązywać przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia 
planowanego zakończenia zadania); 

 dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, 
innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania z zakresu rozwoju turystyki 
społecznej w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności: 
o pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania z zakresu rozwoju 

turystyki społecznej (w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, 
wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, potwierdzić złożone oświadczenie o 
zabezpieczeniu środków własnych, przedkładając stosowne dokumenty – w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego: budżet/wieloletni plan finansowy; w przypadku innych podmiotów: plan 
finansowy); 

o umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie 
dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki; 

o dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich 
przyznania; 

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

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

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

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

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

o sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata; 

 zarchiwizowana elektronicznie pełną dokumentacja wniosku (nośnik: CD/DVD, wyklucza się pendrive). 
Należy dołączać do wniosku wyłącznie dokumenty niezbędne, zgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej, jak 
również te załączniki, które są wskazane w formularzu wniosku. Nadmiarowe dokumenty bardzo często pogarszają 
przejrzystość dokumentacji. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/schronisko-bez-barier 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

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

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

 
 
 
 
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” 
 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/schronisko-bez-barier
mailto:kontakt@mswia.gov.pl
https://www.gov.pl/web/mswia
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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 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

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

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

 
 
 
 
Otwarty konkurs ofert „Pomoc humanitarna 2021” 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert modułowych, obejmujących realizację działań humanitarnych 
(zadań publicznych), zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2021tj.: 

 Kraje Afryki 
o Obszar tematyczny: pomoc żywnościowa; zdrowie; schronienie; edukacja w sytuacjach kryzysowych (w 

zakresie bezpiecznego dostępu do szkół i powrotu do szkół po absencji spowodowanej pandemią COVID). 
 Beneficjenci: uchodźcy lub/i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz co najmniej 30% ale nie więcej 

niż 40% ludności lokalnej, w tym w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami 
oraz osoby prześladowane ze względu na religię lub wyznanie. 

 Kraje Bliskiego Wschodu 
o Obszar tematyczny: pomoc żywnościowa; zdrowie; schronienie; edukacja w sytuacjach kryzysowych. 

 Beneficjenci: uchodźcy lub/i osoby wewnętrznie przesiedlone oraz co najmniej 30% ale nie więcej 
niż 40% ludności lokalnej, w tym w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami 
oraz osoby prześladowane ze względu na religię lub wyznanie 

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
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
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 Armenia i Azerbejdżan z wyłączeniem działań na obszarze Górskiego Karabachu pozostającego poza kontrolą 
Baku 
o Obszar tematyczny: Armenia – schronienie; pomoc społeczna; Azerbejdżan – zdrowie. 

 Beneficjenci: ludność cywilna poszkodowana w wyniku konfliktu w Górskim Karabachu, w tym w 
szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami, osoby przesiedlone i lokalne 
społeczności udzielające wsparcia przesiedleńcom oraz osoby prześladowane ze względu na religię 
lub wyznanie. 

Oferta modułowa obejmuje działania realizowane w okresie dwóch lat, tj. w roku 2021 i 2022 i składa się 
odpowiednio z dwóch wyodrębnionych projektów (modułów), posiadających cele i rezultaty, które jednocześnie 
stanowią spójną całość. Drugi moduł powinien być budowany na rezultatach pierwszego modułu. Modułowego 
charakteru nie posiada przedsięwzięcie polegające jedynie na powtarzalności tych samych działań w kolejnym 
roku.  
Wnioskowana kwota dotacji dla drugiego modułu w roku 2022 nie może być większa niż 120% kwoty dotacji 
wnioskowanej dla modułu realizowanego w roku 2021. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Pomoc humanitarna 2021” oferta modułowa może uzyskać finansowanie na 
realizację pierwszego modułu na podstawie umowy dotacji zawartej w roku budżetowym 2021. Moduł drugi może 
być realizowany na podstawie umowy dotacji, zawartej w roku budżetowym 2022, po łącznym spełnieniu 
następujących warunków: 

 prawidłowej i zgodnej z ofertą realizacji pierwszego modułu projektu; 

 złożeniu sprawozdania, o którym mowa w pkt 12.2. Regulaminu, z realizacji pierwszego modułu; 

 zagwarantowaniu w ustawie budżetowej na rok 2022 odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na 
współpracę rozwojową. 

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i zakończyć nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku II modułu ofert modułowych zadania można rozpocząć nie wcześniej, niż od 
dnia 1 stycznia 2022 r. i należy je zakończyć nie później, niż do dnia 31 grudnia 2022. Projekt może obejmować 
zasięgiem działań jeden lub większą liczbę krajów.  
Limit liczby składanych ofert: 

 każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie trzy oferty modułowe; 

 w przypadku złożenia oferty wspólnej, wlicza się je do limitu ofert. 
Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest: 

 nawiązanie partnerstwa z podmiotem (np. instytucją, organizacją) w kraju, na rzecz którego projekt będzie 
realizowany; 

 złożenie oferty zgodnie z Regulaminem Konkursu. 
 

Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
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 (t.j.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; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu wynosi 8 950 000 zł; 



 

 

- 62 - 
 

 minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 250 000 zł a maksymalna 1 500 000 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 13 lipca 2021 r., do godziny 16:15 i aby wziąć w 
nim udział, należy: 

 zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ 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. 

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 (w przypadku oferty wspólnej wymóg dla każdego z oferentów); 

 plan bezpieczeństwa, w tym: 
o 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; 

o 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/konkurs-ofert-pomoc-humanitarna-
2021-ogloszony 
 
 

 
 
 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13 
01-231 Warszawa 

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

https://www.nck.pl 
 
 
 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 
Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa 
Konkurs w ramach Kierunku Interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | 
Kooperacja |Oddolność 

 
Celem Konkursu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w 
skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest samorząd lokalny. Działania Kierunku 
interwencji 4.1. zostały zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu funkcji, jakie w życiu społeczności 
lokalnych pełnią lub mogą pełnić biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach 
miejskich (w tym w miastach na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Celem jest wzmacnianie roli bibliotek 
jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do 

https://egranty.msz.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-ofert-pomoc-humanitarna-2021-ogloszony
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-ofert-pomoc-humanitarna-2021-ogloszony
mailto:nck@nck.pl
https://www.nck.pl/
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rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. W ramach Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1. będą 
ogłaszane kolejne nabory wniosków na zadania związane z realizacją dwuletnich, kompleksowych projektów 
wzmacniających kulturotwórczą funkcję bibliotek i aktywizujących społeczność lokalną. Do zadań beneficjenta 
należeć będzie nawiązywanie i rozwijanie partnerstw na rzecz budowania zaangażowanych społeczności 
skupionych wokół działań biblioteki, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej poszerzającej zakres 
współpracy i przygotowującej do realizacji oddolnych projektów edukacyjnoanimacyjnych przez partnerów i 
przedstawicieli społeczności lokalnych. Projekty te wyłaniane w wyniku transparentnej procedury konkursowej 
stanowić będą nie tylko zwieńczenie podejmowanej w programie pracy, ale też zaczątek i inspirację do dalszych, 
samodzielnych działań. Zadania te mają służyć rozwijaniu kompetencji pracowników bibliotek szczególnie 
pomocnych w procesie poznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w 
konsekwencji wpływających na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek. 
Włączenie nowych środowisk i aktywizacja społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie aktywnego czytelnictwa, 
jest kluczowym elementem Kierunku interwencji 4.1. NPRCz 2.0. 
Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja |Oddolność służy: 

 rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, 
wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji 
społeczności; 

 wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału 
kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie 
działań kulturalnych wokół bibliotek; 

 wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju; 

 włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych. 
W Priorytecie 4, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 4.1. można ubiegać się dofinansowanie 
projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji kompleksowego zadania obejmującego następujące 
działania: 

 podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych 
społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców; 

 budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: 
o organizację warsztatów i szkoleń; 
o prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych; 
o organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych; 

 wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju; 

 realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5), 
skierowanych do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności z miejscowości do 100 
tys. mieszkańców, przy czym: 
o w I roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i 

siłami partnerstwa, będące odpowiedzią na potrzeby kulturowe mieszkańców poprzedzone 
identyfikacją/rozpoznaniem w I roku realizacji zadania (100% projektów edukacyjno-animacyjnych); 

o w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do realizacji: 
 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo, 

będących odpowiedzią na potrzeby kulturowe mieszkańców zidentyfikowane/rozpoznane w I roku 
realizacji zadania; 

 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, 
inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury 
konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania; 

 projekty edukacyjno-animacyjne winny wykorzystywać potencjał kulturowy mieszkańców, zawierać działania 
edukacyjne i/lub animacyjne i być koordynowane przez beneficjenta. 

Zadania mają charakter dwuletni. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z 
dnia 21 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025: 

 biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury; 
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 samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne; dla 
których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia 
liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod 
warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności 
środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 

W trakcie oceny wniosków preferowane będą wnioski złożone przez ww. podmioty, których organizatorem jest 
odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub 
powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalone od dużych ośrodków 
miejskich ponad 50 km. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu w roku 2021: 2 750 000 zł; w roku 2022 5 500 000 zł; 

 na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki bieżące, w przedziale od 100 000 zł 
do 140 000 zł; 

 kwota dofinansowania jest podzielona na dwa lata realizacji projektu i wynosi od 50 000 zł do 70 000 zł rocznie; 

 wymagany wkład własny 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 20 lipca 2021 roku do godziny 23:59. Wnioski 
należy składać przez System obsługi programów dotacyjnych i stypendialnych NCK: op.nck.pl/site/login. Wnioski 
składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty 
w formie papierowej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-
stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/blisko-nabor-wnioskow 

 
 

 
 
 

Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

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

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

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

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

 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/blisko-nabor-wnioskow
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/blisko-nabor-wnioskow
http://www.nbp.pl/
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 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 
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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 „Mój elektryk” 
 
Celem Programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie - wsparcie zakupu/leasingu pojazdów 
zeroemisyjnych. 
„Mój elektryk” to nowa odsłona programu dopłat do zakupu lub leasingu tego typu pojazdów. Bazując na 
dotychczasowych doświadczeniach i reagując na rozwój w sektorze elektromobilności, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania się o 
dofinansowanie oraz korzystania z elektryków. 
„Program jest skierowany do wszystkich kategorii odbiorców. Od 12 lipca wnioski o dotacje na zakup pojazdów 
mogą składać osoby fizyczne, a następnie – w ciągu kilku tygodni – taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, 
samorządy i inne instytucje. Równolegle, będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę 
finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą takie same” – podkreśla wiceprezes 
NFOŚiGW Artur Lorkowski. 
W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu 
nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii: 

 M1,  

 M2,  

 M3,  

 N1,  

 L1e,  

 L2e,  

 L3e,  

 L4e,  

 L5e,  

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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 L6e,  

 L7e, 
wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego 
źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub 
wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych 
systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077). 
W bieżącym naborze dofinansowaniem objęty zostanie zakup pojazdów kat. M1 tj. pojazdy zaprojektowane i 
wykonane do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy, które są fabrycznie 
nowe i nie były przed zakupem zarejestrowane lub pojazdy, zakupione i zarejestrowane przez dealera 
samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km. 
 
Wnioski mogą składać: 

 nabór I tj. bieżący: osoby fizyczne; 

 kolejne nabory: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty. 
 
Wysokość dotacji:  

 budżet programu ustalono do kwoty 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co 
najmniej 50 % zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust. 10 
ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji; 

 budżet naboru I tj. dla osób fizycznych 100 000 000 zł; 

 osoby fizyczne: dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby 
fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny z zastrzeżeniem, że koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu 
zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej 
rodziny); 

 Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać dofinansowanie 
nawet do 27.000 zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 000 km, na pojazdy 
kategorii L będą mogli uzyskać 4000 zł wsparcia; 

 dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet 70.000 zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie 
średniorocznego przebiegu powyżej 20.000 km. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie od 12 lipca 2021 r. do 30 września 2025 r. jednak nie 
dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.  
Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator 

Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach 
https://www.gov.pl/web/klimat/doplaty-do-pojazdow-zeroemisyjnych-z-korzystnymi-zmianami-12-lipca-rusza-
program-moj-elektryk 
 
 









 
 
 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach
https://www.gov.pl/web/klimat/doplaty-do-pojazdow-zeroemisyjnych-z-korzystnymi-zmianami-12-lipca-rusza-program-moj-elektryk
https://www.gov.pl/web/klimat/doplaty-do-pojazdow-zeroemisyjnych-z-korzystnymi-zmianami-12-lipca-rusza-program-moj-elektryk
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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 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. 

 
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/. 

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

 
 
 

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; 

 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: 

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

 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. 

https://obywatel.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/pages/xf/create.do?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek
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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/ 
 
 

 
 
 

Polska Fundacja Narodowa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

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

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

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

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

 minimalny wkład własny 5 %; 

 maksymalna kwota dofinansowania 95% kosztów. 
 

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

 

https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
mailto:kancelaria.centrala@psgaz.pl
https://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny
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Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

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

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

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

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

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

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

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

 do 28 lutego 2021 roku; 

 do 30 kwietnia 2021 roku; 

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

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

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

https://pnwm.org/
https://pnwm.org/projekty-online/
https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root
https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/%23
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Stena Recycling Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 208 
02-390 Warszawa 

tel. +48 698 000 555 
poland@stenarecycling.com 

https://www.stenarecycling.pl/ 
 
 
 
 
Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie” 
 
Celem Konkursu jest promowanie działań mających na celu popularyzację GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) 
oraz edukację w tym zakresie.  
Zgłoszenie konkursowe musi realizować przynajmniej jeden z następujących celów: 

 promocja gospodarki obiegu zamkniętego; 

 zachęcenie do podejmowania aktywnych działań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego; 

 kształtowanie postaw i świadomości w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego; 

 wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. 
Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych z zastrzeżeniem, że żaden z elementów 
zaplanowanych działań zawartych w poszczególnych zgłoszeniach nie będzie się powtarzał. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe; 

 samorządy; 

 samorządowe jednostki organizacyjne typu świetlice środowiskowe, biblioteki czy lokalne kluby, a także szkoły i 
inne podmioty zlokalizowane lub prowadzące działania w powiatach i miastach, gdzie oddziały ma Stena 
Recycling (bydgoski, kartuski, wejherowski pucki, lubelski, suwalski, rzeszowski, policki, poznański, wrocławski, 
oświęcimski i wschowski oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Gdynia, Siemianowice Śląskie, 
Szczecin, Sosnowiec, Warszawa, Poznań, Rzeszów, Suwałki, Wrocław). 

 
Wysokość dotacji: 

 granty wys. 5 000 zł dla 20 najwyżej ocenionych Wnioskodawców; 

 granty zostaną wypłacone w dwóch transzach. I transza 80% wysokości grantu na realizację projektu, II transza 
20% wysokości grantu po zakończeniu projektu i dostarczeniu do Organizatora raportu merytorycznego i 
finansowego; grant może także zostać wypłacony w odmienny sposób na podstawie indywidualnych ustaleń. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. do godziny 
23:59. Zgłoszenia konkursowego można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza w formacie pdf., 
jpg., lub png. (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres konkursGOZ@stenarecycling.com. Do zgłoszenia 
konkursowego można dołączyć materiały dodatkowe w formacie pdf., jpg., png. Maksymalna łączna wielkość 
załączników nie może przekraczać 5 MB. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od 
daty jego zarejestrowania przez Organizatora.  
Kontakt z Organizatorem w zakresie zgłoszeń to: Victoria Żelisławska, Specjalista ds. Marketingu i PR Stena 
Recycling sp. z o.o., e-mail: victoria.zelislawska@stenarecycling.com. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/ 
 
 

 
 
 

mailto:poland@stenarecycling.com
https://www.stenarecycling.pl/
https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/
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Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 

ul. Mokotowska 14 
00- 561 Warszawa 

tel. 608 622 027 
biuro@pbd.org.pl 

https://www.pbd.org.pl/ 
 
 
 
 
Fundusz Małych Grantów 2021 
 
Celem Konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w 
realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. W 2021 roku preferowane będą projekty 
skierowane do pieszych, jako uczestników ruchu drogowego. 
Termin realizacji projektu objętego finansowaniem do dnia 31 sierpnia 2022 r. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne, w szczególności: 

 stowarzyszenia; 

 fundacje i inne jednostki typu non profit; 

 placówki oświatowe. 
Jeden podmiot może składać wniosek raz na trzy lata. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota środków finansowych do podziału w edycji 2021 wynosi 20000 zł; 

 na dofinansowanie można otrzymać maksymalnie 50% wartości projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 lipca 2021r. Należy dostarczyć wydrukowany i 
podpisany wniosek razem z formularzem budżetu i harmonogramem do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla 
Bezpieczeństwa Drogowego: 

 pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Ul. Mokotowska 14 
00-561 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Fundusz Małych Grantów 2021″ 

 drogą mailową na adres: biuro@pbd.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pbd.org.pl/projekty/fundusz-malych-grantow/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pbd.org.pl
https://www.pbd.org.pl/
https://www.pbd.org.pl/projekty/fundusz-malych-grantow/
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 2 czerwca 2021 r. opublikowano aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 
w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
na rok 2021. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z listopada 2020 r. r. zostały umieszczone w Wykazie zmian 
do Harmonogramu naborów wniosków. Dotyczą one następującej zmiany: 

 Dodano nabory wniosków o dofinansowanie w poniższych działaniach/poddziałaniach: 
o Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; 
o Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych; 
o Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w 

zakresie epidemii COVID-19; 
o Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz 
o Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-
dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2021-czerwiec-2021 







 
 

Dnia 27 maja 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.15) obowiązuje od dnia 27 maja 2021 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.14 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ oraz Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR): zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach 
poniższych Działań/Poddziałań: 

o Oś 2 było 62 681 105,00, jest 62 681 105,00; 
o Działanie 2.1 było 62 681 105,00, jest 62 681 105,00; 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2021-czerwiec-2021
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2021-czerwiec-2021
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o Poddziałanie 2.1.1. było 37 267 063,00, jest 37 267 063,00; 
o Poddziałanie 2.1.3. było 1 819 408,00, jest 1 693 507,00; 
o Oś 3 było 368 475 177,00, jest 368 475 177,00; 
o Działanie 3.2 było 92 530 000,00, jest 92 530 000,00; 
o Poddziałanie 3.2.1 było 33 911 892,00, jest 33 758 941,00; 
o Poddziałanie 3.2.4 było 14 038 833,00, jest 14 191 784,00; 
o Działanie 3.3 było 222 399 881,00, jest 222 399 881,00; 
o Poddziałanie 3.3.1 było 87 210 257,00, jest 87 212 140,00; 
o Poddziałanie 3.3.4 było 16 864 473,00, jest 16 862 590,00; 
o Oś 4 było 169 267 620,00, jest 169 267 620,00; 
o Działanie 4.3. było 70 914 965,00, jest 70 914 965,00; 
o Poddziałanie 4.3.1 było 68 083 030,007, jest 68 101 602,00; 
o Poddziałanie 4.3.2 było 2 831 935,00, jest 2 813 363,00; 
o Oś 6 było 257 143 303,00, jest 257 143 303,00; 
o Działanie 6.3. było 33 697 226,00, jest 33 534 267,00; 
o Poddziałania 6.3.1. było 30 596 486,73, jest 30 433 527,73; 
o Działanie 6.4 było 29 466 103,00, jest 28 743 474,00;  
o Poddziałanie 6.4.1 było 25 466 103,00, jest 24 743 474,00;  
o Działanie 6.5 było 43 302 144,00, jest 44 894 985,00;  
o Działanie 6.6. było 30 477 830,00, jest 29 770 577,00;  
o Poddziałanie 6.6.1 było 25 721 528,00, jest 25 014 275,00;  
o Oś 8 było 139 262 557,00, jest 139 262 557,00; 
o Działanie 8.1 było 63 006 720,00, jest 63 006 720,00;  
o Poddziałanie 8.1.2 było 20 703 034,00, jest 20 849 397,00;  
o Poddziałanie 8.1.4 było 5 370 676,00, jest 5 224 313,00;  
o Działanie 8.3 było 58 213 127,00, jest 58 213 127,00;  
o Poddziałanie 8.3.1 było 24 197 800,27, jest 24 051 437,27;  
o Poddziałanie 8.3.4 było 3 702 324,00, jest 3 848 687,00;  
o Oś 9 było 331 645 104,00, jest 331 645 104,00;  
o Działanie 9.2 było 122 983 919,00, jest 122 983 919,00;  
o Poddziałanie 9.2.1 było 79 016 917,57, jest 79 023 432,57;  
o Poddziałanie 9.2.2 było 9 056 585,43, jest 9 050 070,43;  
o Działanie 9.3 było 108 395 455,00, jest 108 395 455,00;  
o Poddziałanie 9.3.2 było 48 532 632,00, jest 48 532 712,00;  
o Poddziałanie 9.3.5 było 5 781 847,00, jest 5 781 767,00; 

 Rozdział 4. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji - Aktualizacja kwot indykatywnej alokacji w tabelach: 
o A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne;  
o A.3.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty realizowane na obszarach wiejskich, lub 

projekty, których ostatecznymi odbiorcami są podmioty/osoby z obszarów wiejskich lub realizowana 
infrastruktura obejmuje obszary wiejskie;  

o B.4.2 Alokacja i wkład krajowy; 

 Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego: 
Aktualizacja załącznika. Dot. wpisania projektu pozakonkursowego Kolei Wlkp. Sp. z o.o. pn. „Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego – dwóch 
trójczłonowych zespołów trakcyjnych”. 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-15-z-dnia-27-maja-2021-r 
 

 






 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-15-z-dnia-27-maja-2021-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-15-z-dnia-27-maja-2021-r
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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/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus
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